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Curierul de Fizicã îºi propune sã se adreseze întregii comunitãþi ºtiinþifice/universitare din þarã ºi diaspora !
“30 de Ani” separă şi uneşte generaţii

Prin voia soartei am ajuns să scriu acest Editorial! Sărbătorim
30 de ani, acum la 15 Iunie 2020, de la apariţia primului număr
al revistei. Cum era atmosfera de atunci? Se schimba o lume.
Cum este atmosfera de acum? Se schimbă (iar) o lume. Ce
am făcut noi între timp în acest interval care separă nu numai
generaţiile, dar şi aceste lumi? Ce am făcut fiecare – ce am
făcut cu toţii? Iată un prilej ca cititor-de-cititor să îşi pună
această întrebare, iar după ce şi-a (re)găsit răspunsurile, va fi
pregătit să urmărească paginile ce vin în acest număr. Există
o “istorie tăcută” ca un fel de Dark Matter, există o “istorie
vorbită” care se pierde o dată cu cuvintele şi oamenii care leau rostit, dar care rămân în mentalul colectiv, şi există o istorie
“scrisă” care credem noi că este relevantă, numai că ceea ce
înţelegem noi prin cuvinte, fotografii, filme, cu siguranţă că
nu va avea acelaşi ecou peste 1, 2, 3, …, n generaţii. Ce ecou
au primele numere ale Curierului de Fizică din tumultosul şi
neclarul început al anilor ’90?... Vă las să descoperiţi singuri în
paginile de mai jos. Poate că totuşi Homer şi Iliada sunt mai
aproape în a sintetiza eternul uman, aşa cum îl înţelegem
noi după zeci de ani şi chiar după mii de ani: “Oamenii sunt
bântuiţi de vastitatea eternităţii… Aşa încât ne întrebăm:
acţiunile noastre vor avea ecou de-a lungul secolelor? Vor
veni străini aici, mult după ce ne vom stinge… şi se vor
întreba cine am fost, cât de brav am luptat, cât de temut am
iubit?!” (Troy, 2004).
Corina Simion

30
Nota Ediţiei CdF 87
Dragi cititori, mai mult ca oricând, revista noastră răspunde
nevoii de “virtual” în zile de Pandemie. Din Tele-muncă s-a
născut practic, mai “legat” uman ca în orice împrejurare
de când Curierul de Fizică a devenit Online, acest CdF 87 –
Special! Revista împlineşte, la 15 Iunie 2020, 30 de ani de la
apariţia primului număr. Am trecut în această perioadă care
separă practic generaţiile ante- de generaţiile post- , prin
momente minunate, prin momente triste, dar am mers mai
departe; “Spectacolul trebuie să continue!” / “The Show must
go on” / Queen – Bohemian Rhapsody / https://lyricstranslate.
com/ro/show-must-go-spectacolul-trebuie-sa-continue.html-0.
Nimic mai aproape de ceea ce trăim în aceste vremuri; citiţi,
ascultaţi…
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30 / CdF prin prisma generaţiei momentului 10 CdF / Curierul de Fizică
1O ani de apariţie: 15 iunie 1990… 15 iunie 2000

Mesajul Secţiei de Ştiinţe Fizice
a Academiei Române

Curierul de Fizică la 10 ani !

Pentru comunitatea ştiinţifică – la început din fizică şi ulterior şi din alte ştiinţe exacte – Curierul de Fizică a însemnat abordarea aspectelor legate de refacerea valorilor morale.
În editorialul primului număr – la 15 iunie 1990 – redacţia
îşi propunea, pe lângă aducerea la cunoştinţă a realizărilor
româneşti în domeniul fizicii, crearea unui forum al ideilor şi
stimularea unui climat creativ de colaborare şi profesionalism
în viaţa ştiinţifică, ca premiză a unui progres real al ştiinţei în
România.
În numerele care au urmat s-a subliniat continuu că în
perioada de tranziţie a acestui ultim deceniu al secolului XX,
fizica din ţara noastră, ca întreaga ştiinţă, se confruntă cu
problema „climatului de colaborare şi profesionalism în viaţa
ştiinţifică” aşa cum se scria în primul editorial. Conţinutul revistei a justificat că aceasta răspunde unei nevoi a comunităţii
ştiinţifice – evident, nu numai pentru cercetători, ci şi pentru
cadre ale învăţământului superior şi chiar preuniversitar.
Pentru motivele arătate, credem că publicaţia – Curierul
de Fizică – încearcă să răspundă unei nevoi reale a unui segment important al societăţii civile din România: comunitatea
ştiinţifică.
Ca urmare, redacţia revistei trebuie să continue şi să caute
şi în viitor cele mai efective forme de abordare a tematicii la
care ne-am referit.
Secţia de Ştiinţe Fizice a Academiei Române apreciază şi
recunoaşte activitatea redacţiei Curierului de Fizică ca o implicare civică a cercetătorului în viaţa comunităţii ştiinţifice.
Publicaţia a creat cadrul în care membrii comunităţii ştiinţifice din ţara noastră, nu numai fizicieni, şi-au expus părerile
privind reforma în cercetarea ştiinţifică sau în învăţământul
superior din ţara noastră, pentru că de această reformă depinde refacerea vieţii ştiinţifice.
Redacţia a cumpănit abordările din paginile sale în egală
măsură nu numai pentru ramurile fizicii, dar şi pentru celelalte domenii ale ştiinţelor exacte, ceea ce a condus la includerea
în mulţimea cititorilor şi a specialiştilor din chimie, matematică, inginerie, biologie etc.
Redacţia a reuşit să depăşească de câteva ori, în aceşti zece
ani, o situaţie financiară defavorabilă, care ar fi dus la încetarea apariţiei revistei. Trei sunt cauzele supravieţuirii:
1. voluntariatul membrilor redacţiei şi ai organizaţiilor neguvernamentale implicate în apariţia revistei: Fundaţia
Horia Hulubei şi Societatea Română de Fizică;
2. formarea de către Fundaţia Horia Hulubei – care are personalitate juridică şi raportare financiară anuală în cadru
legal – a unei rezerve de consumabile, în special de hârtie,
pe baza unor donaţii şi sponsorizări din exteriorul comunităţii ştiinţifice;

În acest an în care lumea este în derută neştiind dacă se
află în mileniul 2 sau 3, lucru care estompează (prin preocuparea facilă de a stabili un adevăr aproape unanim recunoscut) grijile şi problemele cotidiene legate nu numai de
definirea unei perspective în activitate, ci legate chiar de preocupările cotidiene de susţinere sau menţinere la un standard existenţialist cel puţin decent, avem o aniversare. Este
a publicaţiei de suflet pentru o mare parte a comunităţii fizicienilor sau a celor implicaţi în acest domeniu al cunoaşterii
umane: Curierul de Fizică împlineşte mândra vârstă de 1O
ani.
Este mândră, pentru că publicaţia este destul de tânără,
dar a reuşit să treacă prin focul tranziţiei fără sfârşit !
Prin implicarea unui colectiv inimos şi cu multă dăruire (atribute induse de cine altul decât profesorul Mircea
Oncescu), colectiv în mare parte provenit din rândurile
cercetătorilor institutului nostru, Curierul de Fizică aduce
trimestrial pe masa de lucru a celor implicaţi în cercetare
(şi nu numai a lor), un strop de diversitate profesională în
literatura ştiinţifică din domeniu.
În paginile sale, cu o prezentare deosebită, transpare
faptul că limitările datorate finanţării în contextul timpului
– pe care îl străbatem – sunt completate şi uneori suplinite
de eforturile debordante ale unor oameni ce au căpătat aceste calităţi de sacrificiu, în formarea lor ca oameni de ştiinţă.
Faptul că printre autorii articolelor din Curierul de Fizică
apar nume de prestigiu, sau faptul că unele subiecte tratate
au caracter biografic, constituie un extrem de educativ mod
de formare a tinerilor ce sunt atraşi de viaţa de cercetător, şi,
în acelaşi timp, un motiv serios de luptă pentru continuitatea apariţiei revistei, chiar înfruntând greutăţile care nu vor
dispărea curând.
Prin caracterul ei de revistă de susţinere nu numai a domeniului fizicii, dar şi aceluia al ştiinţelor exacte, dorim Curierului de Fizică o apariţie îndelungată, cu materiale atractive
şi formative pentru cunoaşterea şi propagarea domeniului.
La mulţi ani !
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IFIN-HH, dr. ing. Gh. Mateescu – directorul general –
şi dr. Al. Enulescu – secretarul ştiinţific
3. sprijinul financiar an de an al Fundaţiei (SOROS) pentru
O Societate Deschisă (1993…1997) şi al ANŞTI prin Comisia pentru subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice
(din 1996 până în prezent).
Secţia de Ştiinţe Fizice a Academiei Române
Preşedinte, academician Horia Scutaru (1943 - 2014)
mai 2000

O revistă vie
Curierul de Fizică împlineşte 1O ani de apariţie, timp în
care şi-a câştigat un loc specific, o „nişă ecologică” în peisajul publicistic de la noi. În luptă cu nesfârşite greutăţi, deseori pe pragul dispariţiei, revista a continuat să apară şi să
satisfacă interesul şi dorinţa de cunoaştere şi de expresie a
publicului ei devotat de cititori - autori.
Dacă stau să reflectez la factorii care au contribuit ca
CdF să nu moară în condiţii de mediu deosebit de nefavorabile, îmi vin în minte următorii:
La noi în ţară nu mai există o revistă care să se adreseze
cercetătorilor din domeniul ştiinţelor de bază, la acest nivel
ridicat, dar general ca orizont. CdF nu este o revistă de popularizare, dar nici una specializată. El umple un gol.
Deşi publicul-ţintă a rămas în esenţă constituit din fizicieni, majoritatea cercetători de pe Platforma de la Măgurele, revista nu s-a limitat la aceştia, ci s-a adresat şi altor

categorii de „ştiinţifici”: chimişti, biologi, ingineri, corp didactic universitar etc. Numărul temelor din afara fizicii în
sens restrâns a fost şi a rămas semnificativ.
În revistă şi-au găsit loc şi umorul, şi informaţia jurnalistică scurtă de actualitate, şi lucrările de informare, şi cele
cu caracter preponderent original, şi traducerile, şi materialele scrise în engleză. Eclectismul luminat şi selecţia inspirată fac revista variată, aerisită, proaspătă, interesantă.
CdF este creaţia unei personalităţi care munceşte şi
gândeşte pentru el cu pasiune: dr. Mircea Oncescu. Sigur
că l-au mai ajutat şi alţii, dar contribuţia dânsului rămâne
decisivă.
Recunosc că este interesant şi plăcut de fiecare dată
când primesc un nou număr al CdF, aşa că doresc să apară
în continuare timp îndelungat.
Iulian Panaitescu (1931-2019)

La o aniversare
CdF împlineşte 10 primăveri. Mulţi ani trăiască !
Este, în primul rând, meritul profesorului Mircea
Oncescu care, în toată această perioadă, a molipsit cu
entuziasmul său colectivul redacţional, a alergat să obţină
fonduri (ne închipuim cât de greu) pentru apariţia fiecărui
număr şi nu mai oboseşte să roage fizicienii Platformei să
scrie materiale pentru revista de suflet. Toate acestea în timp
ce activitatea institutelor de pe Platformă se restrânge an de
an, colectivele de cercetare se risipesc, numărul de studenţi
din Facultatea de Fizică scade.
CdF reflectă preocupările şi gândurile fizicienilor de la
Măgurele, dar ştiu că profesorul şi colectivul său ar putea
să scoată revista în LUME şi să participe la bătălia pentru
minţile oamenilor. Vorbele nu sunt prea mari şi nici gratuite
dacă ne gândim că obiectivul fizicii şi al fizicienilor a fost,
de la început, să lumineze minţile oamenilor, înzestrându-i
pe aceştia cu mijloacele necesare ca să înţeleagă lumea
înconjurătoare, legile Universului şi să le schimbe în mai
bine felul de viaţă. De 4 secole activitatea fizicienilor
clădeşte cultura spirituală a Omului de astăzi. Fizica se
împleteşte cu viaţa noastră: direct, prin aplicaţiile ei tehnice
şi prin faptul că a pus la dispoziţia tuturor celorlalte ştiinţe
metode şi mijloace de cercetare; indirect, prin influenţa pe
care o exercită asupra întregii comportări a indivizilor şi a
comunităţilor umane.
Nu avem cunoştinţă despre vreo cercetare sistematică a
naturii în antichitate sau în evul mediu; e drept, se cunoşteau
geometria euclidiană şi mecanica statică, dar aceşti pionieri
ai ştiinţelor lucrează cu noţiuni extrase din constatări de
fapt, scoase din experienţa constructorilor vremii. ,,Ştiinţa”
se întemeia atunci pe metode speculative şi pe tradiţie, o
reflectare a faptului că era apanajul elitelor conducătoare,
preoţi şi alte caste superioare, prea puţin în contact cu

activităţile productive directe. Renaşterea vesteşte un nou
spirit în cercetare, iar la începutul secolului 17 se poate vorbi
de o concepţie nouă în ştiinţă: ştiinţele naturii se vor întemeia
pe observaţie şi pe experimente concepute şi efectuate
după un plan determinat. Concomitent, cercul celor ce se
interesează de ştiinţele naturii se lărgeşte continuu, astfel
încât vorbim, începând din secolul 17, despre o cercetare în
continuu progres, până la explozia din zilele noastre.
Ce a întârziat atât dezvoltarea ştiinţei şi a atitudinii
ştiinţifice faţă de Lume? Desigur, concepţiile umaniste şi
democratice prind contur în aria elenistică şi apoi în cea
romană doar în mod speculativ şi numai la nivelul elitelor.
Tot la acest nivel vor apare primele semne ale înţelegerii că
lucrurile sunt guvernate de legităţi. Va trebui să se scurgă mai
mult de un mileniu şi jumătate (timp în care creştinismul a
sădit în oameni conştiinţa că ei sunt toţi egali în faţa unui
singur Dumnezeu, indiferent de rasă, origine socială sau
avere şi deci normal ar fi ca toţi să avem aceleaşi drepturi
şi îndatoriri pe Pământ) şi concepţiile amintite să pătrundă
şi să rodească şi în minţile oamenilor de rând, obişnuiţi. De
atunci s-a deschis drum căutărilor în artă, ştiinţă şi tehnică,
începând cu epoca Renaşterii. Nu este deci întâmplător că
cercetarea în fizică începe să se dezvolte în acea parte a lumii
unde indivizii deveniseră conştienţi că religia creştină le
permitea comunicarea cu unicul Dumnezeu, fără a mai fi
nevoie de intermedierea „aleşilor”, preoţi şi caste superioare;
tot aici şi în aceeaşi perioadă se naşte şi conceptul modern al
civilizaţiei drepturilor omului.
În secolul 17 asistăm totuşi la o reacţie violentă a
„aleşilor’’, autorităţile politice şi bisericeşti, împotriva noilor
orientări din ştiinţă, în general, şi a fizicii, în special. Sunt de
notorietate condamnările ca erezii ale sistemului copernican,
arderea pe rug a lui Giordano Bruno şi procesul lui Galilei.
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Biserica va renunţa în secolul 18 la această atitudine radicală,
dar va continua să se pronunţe, e drept din ce în ce mai rar,
împotriva unor descoperiri ştiinţifice. Secolele următoare
vor scoate însă în evidenţă că aceste atitudini nu au nimic
de a face cu ideile creştine, ci ţin de tradiţiile absolutiste şi
elitiste cultivate de păturile conducătoare din timpurile
preistorice, dar care-şi găsesc şi în ultimele secole, până în
zilele noastre, adepţi în încercarea de a controla conştiinţa
şi comportamentul oamenilor. Astfel, de la apariţia sa acum
4 secole, fizica şi ştiinţa în general se vor confrunta cu
încercări de discreditare, până acum toate sortite eşecului;
se îndrăzneşte chiar, contrar oricărei evidenţe, ca ştiinţa să
fie făcută responsabilă de relele de care mai suferă omenirea:
subdezvoltarea, bolile, războaiele, degradarea morală şi
actele antisociale, etc. Desigur, conducătorii politici din
ultimele secole nu puteau să nu sesizeze marele potenţial
al ştiinţei în crearea unor mijloace de distrugere sau de
dominare a oamenilor. Ultimele două războaie mondiale
sunt expresia apogeului acestei utilizări a ştiinţei în scopuri
antiumanitare. Dar rezultatul uimitor al unor cercetări din
domeniul armelor a fost că fizica a descoperit un şir de legi
şi fenomene care au dus la explozia informatică de astăzi
şi folosirea energiei nucleare, adică energia stelelor. După
părerea celor mai optimişti futurologi suntem în pragul
momentului în care omenirii nu i se mai poate face rău şi
poate privi cu încredere la viitorul ei; iar noi, ca oameni de
ştiinţă şi fizicieni, trebuie să învăţăm să apărăm cuceririle
făcute de omenire cu ajutorul ştiinţei. Poziţiile noastre
sunt solide din mai multe motive: în primul rând, nu există
nicio activitate umană, nicio ramură ştiinţifică modernă
care să nu fie tributară într-un fel sau altul descoperirilor
din fizică; în al doilea rând, în ciuda prezicerilor pesimiste
de care omenirea are parte cu regularitate de câteva mii
de ani încoace, progresul ei este evident, reculurile dintrun anumit moment istoric sau regiune fiind făcute parcă
pentru a pregăti o nouă perioadă de avânt; în al treilea rând,
detractorii ştiinţei, dezinformatorii şi manipulatorii de
conştiinţe folosesc şi ei în activitatea lor ultimele cuceriri
ale ştiinţei, fapt ce nu poate fi trecut cu vederea de ceilalţi
oameni. Aşa încât e bine să fim gata oricând să răspundem,
cu modestia şi rigoarea caracteristică oamenilor de ştiinţă, că
știința este în poziţia nu să facă rău omenirii, ci să determine
rezolvarea necazurilor acesteia.
Ştiinţa susţine dezvoltarea omenirii, morală şi materială;
subdezvoltarea unor regiuni va dispărea dacă omenirea va
asculta glasul raţiunii ştiinţifice. Normal niciun orăşean nu
va schimba de bună voie o locuinţă cu amenajări şi mijloace
de comunicare pe o cocioabă preistorică de la sat; dar astăzi
tehnologiile moderne pot realiza ca şi locuinţele cele mai
izolate să fie o culme a confortului şi informatizării.
Ştiinţa a eradicat în bună măsură urmările sărăciei, o
serie de boli şi suferinţe umane. Speranţa de viaţă a crescut
mult faţă de cea de acum 400 de ani, iar populaţia s-a înzecit
şi este evident că Pământul ar putea hrăni în armonie o
populaţie şi mai mare.
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Ştiinţa prin dezvoltarea informaticii şi a tehnologiilor
nucleare a făcut practic imposibilă izbucnirea unui război
generalizat. Totuşi, toţi oamenii educaţi în spiritul ştiinţei,
fizicienii în primul rând, trebuie să avertizeze omenirea
să se ferească de două pericole de manipulare, care o pot
pune în faţa unor nenorociri reale: primul este încercarea
de a instiga la folosirea armelor ca argumente în dispute
naţionale, ideologice sau sociale, în conflicte întreţinute pe
fondul unor reale probleme regionale; a doua este ofensiva
de inoculare a cultului violenţei, a arbitrariului şi lipsei de
legităţi printre tineri şi populaţii needucate. De exemplu,
cu largul concurs al mijloacelor de informare, se difuzează
scene de groază şi violenţă ireale, scenarii sataniste demne
de cel mai întunecat ev mediu, cataclisme sau nenorociri
provocate de alienaţi mintali sau închipuiți extratereştri,
formularea unor preziceri catastrofiste prin folosirea cu rea
credinţă a unor pseudoştiinţe, etc. Soluţia este ca ştiinţa
adevărată să penetreze şi să controleze toate nivelurile de
educaţie şi astfel aceşti manipulatori să-şi piardă auditoriul.
Știința modernă este cea care a atras atenţia documentat
asupra urmărilor negative ale unor activităţi umane asupra
calităţii mediului ambiant. Omul a început să agreseze
natura de când a aprins primele focuri şi a construit primele
locuinţe. Ştiinţa poate cuantifica efectele acestei poluări
milenare şi astăzi poate oferi soluţii care să nu împiedice
idealurile de bunăstare ale diverselor culturi, ci, din contră,
să le realizeze. Ştiinţa susţine că promovarea tehnologiilor
nepoluante, chiar dacă acestea par nerentabile, va fi în final
mai ieftină decât folosirea în continuare a unor industrii
poluante. Este vorba de realizarea unor programe mari, la
scară internaţională, de înlocuire a materialelor tradiţionale
cu altele ecologice şi înlocuirea surselor de energie poluante
cu cele nepoluante.
Combaterea sărăciei şi educarea permanentă a populaţiei
sunt remediile care au dat rezultate în prevenirea degradării
morale şi reducerea actelor antisociale. Iar în acest domeniu
rolul ştiinţei este primordial. Educația prin ştiinţă şi pentru
o atitudine ştiinţifică faţă de realităţile ce ne înconjoară este
soluţia care s-a aplicat cu succes în ciuda unor grupuri şi
persoane care vor să-şi perpetueze statutul de manipulatori
de oameni şi de conştiinţe.
Dacă revista CdF reuşeşte să antreneze fizicienii în
bătălia pentru minţile oamenilor vor fi foarte multe de făcut
şi de discutat pentru că, deocamdată, pe câmpul de luptă
zburdă la noi tot felul de impostori care urmăresc fie câştigul
material fie, pur şi simplu, dezinformarea cetăţenilor noştri.
În schimb poziţiile noastre sunt sigure, deoarece fizica este
acel pivot al cunoaşterii prin care omul intră, pe de o parte,
în comuniune cu natura şi cu legile acesteia şi, pe de altă
parte, interfaţează lumea substanţei ordinare, în care trăim,
cu lumea transcendentală a particulelor elementare şi deci
cu legile fundamentale ale naşterii şi devenirii Universului.
Rămâne ca luptătorii noştri să fie de calitate şi să ştie ce vor.
Niculae Ghiordănescu (1938-2014)
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130 /SRF prin prisma generaţiei 100 SRF / Societatea Română de Fizică
Societatea Română de Fizică - anul 100 !
Acum o sută de ani, la 5 aprilie 1890, s-a întrunit în amfiteatrul Institutului de Chimie din București, sub președinția
venerabilului profesor Alexe Marin, un mănunchi de fizicieni și chimiști români, care au hotărât să înființeze o societate de științe fizice. El a numit o comisie compusă din
profesorii Emanoil Bacaloglu, Grigore Cobălcescu, Petru
Poni, Constantin Istrati şi A. O. Saligny, care a primit însărcinarea de a redacta statutul societății. Statutul a fost discutat și votat în ședința a treia, cea din iunie 1890.
În primul articol al statutului se stabilea că „...scopul
societății este de a contribui la progresul științelor și de a
lucra spre a face cunoscut tot ce se află de domeniul acestor științe în țară. Ea /societatea/ va facilita membrilor săi
menținerea în curent cu progresul ştiinței prin întocmirea
unei biblioteci speciale și prin discuțiuni și referate verbale și scrise, asupra diferitelor părți importante ale acestor
științe.” În al doilea articol se arăta că societatea va cuprinde
trei secțiuni: secțiunea fizică, secțiunea chimică și secțiunea
mineralogică.
Sufletul acestei societăți a fost doctorul Constantin Istrati, iar primul președinte – profesorul Alexe Marin. În acea
vreme existau doar 4 licențiați în științe fizice cu studii la
Universitatea din Iași și 8 cu studii la București. Mai existau în țară 16 licențiați și 25 de doctori în științe, formați la
universități de peste hotare.
Activitatea efectivă a societății a început cu o întârziere
de o jumătate de an din pricina demolării clădirii din strada
Pensionatului, unde fusese sediul ei inițial și din pricina mutării Laboratorului de Farmacie. De aceea, în 1891 s-au ținut
doar 8 ședințe .în loc de 12, cum fusese prevăzut în statut.
La 1 ianuarie 1892, apare primul număr al Buletinului Societății de Științe Fizice, redactat pe două coloane
paralele, în limbile română și franceză. Acest prim număr
conţinea cuvântul introductiv al doctorului Constantin Istrati, procesele verbale ale ședințelor care avuseseră loc și o
serie de lucrări originale.
La inițiativa societății s-a serbat centenarul morții lui
Lavoisier, o acțiune cu larg ecou în Europa.
La 13 ianuarie 1897, Societatea de Științe Fizice fuzionează cu Societatea Amicii Științelor Matematice și se transformă în Societatea de Științe din București. Prin râvna
doctorului Istrati (doctor în medicină din 1877, dar și doctor
în științe chimice din 1885, cu ambele doctorate susținute
la Paris), are loc unirea tuturor societăților de științe din țară
într-o Asociație Română pentru Înaintarea și Propăşirea
Științelor, care a ținut congrese la Iaşi, Bucureşti, Focşani,
Craiova, Târgoviște, Galaţi etc. S-au tipărit volume cu dări
de seamă, discursuri, comunicări ale congreselor de la Iaşi
(664 de pagini) și Bucureşti (1560 de pagini).
În perioada 1895-1915 se pun bazele solide ale
Învățământului Superior al Fizicii, care se îndreaptă treptat
spre cercetări proprii, originale, atât la Iaşi, cât și la Bucureşti,

prin strădania profesorilor Dragomir Hurmuzescu, Constantin Miculescu și Dimitrie Negreanu.
În timpul primului război mondial și câțiva ani după,
Societatea de Științe Fizice își încetează practic activitatea.
Un reviriment puternic se produce în toamna anului 1924,
când societatea își reia activitatea sub numele de Societatea Română de Științe - Secțiunea de Fizică. Numele de
Societatea Română de Fizică apare în anunţul şedinței a
patra a societăţii, preşedinte fiind atunci profesorul Dragomir Hurmuzescu. Şedinţele Societăţii se ţin în a doua şi a
patra marţi a fiecărei luni, pe durata anului universitar. În
primul an (1924-1925), s-au ținut opt ședințe.
Societatea Română de Fizică, secțiune a Societății Române de Științe, își avea sediul în Laboratorul de Acustică
și Optică al Facultăţii de Științe din Bucureşti, iar şedinţele
se țineau la orele 18, în amfiteatrul Bacaloglu de la etajul 2.
În cuvântul de deschidere a activității societății pe
anul universitar 1926-1927, profesorul Dragomir Hurmuzescu a pus pentru prima oară în mod public problema
cercetărilor de fizică în România. El spunea printre altele:
„Cele două mari cauze care împiedică la noi în mare parte
producțiunea științifică sunt: a) lipsa de credite suficiente
pentru înzestrarea laboratoarelor, fiind dată scumpetea actuală a aparatelor și produşilor; b) salarizarea insuficientă a
tuturor membrilor corpului didactic, așa încât aceștia sunt
nevoiți a căuta în alte ocupațiuni un ajutor întru întâmpinarea grijilor materiale și în acest fel li se răpește timpul și
liniștea trebuitoare la cercetările și studiile științifice profunde .”
Dar fizica, în pofida dificultăților, a continuat să se dezvolte. Începând din 1923 şi până în 1929, a apărut anual
Buletinul de Fizică Pură şi Aplicată, ca o continuare a vechiului Buletin al Societății Române de Științe. Din cauza
„dificultăților materiale de neînvins”, nu se mai publică buletinul pe anii 1930, 1931 și 1932. Din anul 1933 însă (din 30
mai), apare un buletin bilunar al societății, sub numele de
Buletinul Societății Române de Fizică.
Numărul membrilor Societății Române de Fizică ajunge
în anul 1932 la 213 persoane, preşedinte fiind doctorul Victor Bianu. În 1935 se mutaseră la București, de la Cernăuți,
profesorul Eugen Bădărău și asistentul Radu Grigorovici,
care au fost aleşi, primul: preşedinte, iar al doilea: secretar al
societății. În anul 1941, este ales vicepreședinte al societății
profesorul Horia Hulubei. În 1942, profesorul Hulubei este
ales preşedinte şi deţine această funcţie până în 1945. În
timpul anului universitar 1945-1946, se țin zece ședințe
de comunicări sub preşedinția profesorului Th. V. Ionescu,
după care activitatea societăţii în forma de până atunci se
stinge.
Mihai Popescu (1942-2019)
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30 / SRRp prin prisma generaţiei care a înfiinţat Societatea Română de Radioprotecţie

Asupra originii și înființării SRRp

Interdisciplinaritatea radioprotecției

Societatea Română de Radioprotecţie, componentă profesională a societăţii civile, a apărut pe fondul existenţei surselor naturale de radiații şi al utilizării de către om a surselor
de radiaţii. Istoria modernă a radiaţiilor şi a surselor de radiaţii
începe cu marile descoperiri din domeniu – 1895 Roentgen
şi 1896 Becquerel – urmate în România de cercetări şi aplicaţii datorate unor intelectuali de valoare, dintre care amintim
pe radiologii Dragomir Hurmuzescu, Gheorghe Marinescu,
Dimitrie Gerota, Constantin Severeanu şi Gheorghe Jovin.
În ţara noastră preocupările de radioprotecţie au apărut
după înfiinţarea IFA, pe baza experienţei catedrei de structura materiei de la Facultatea de Fizică, datorate studiilor
privind mai întâi sursele naturale de radiaţii şi apoi şi cele artificiale. Apariţia primei legislaţii specifice în 1961 (HCM 741) a
instituţionalizat două noi activităţi: Cursurile pentru Utilizarea
Izotopilor Radioactivi (CUIR) şi Comisia pentru Îndrumarea şi
Controlul Unităţilor Nucleare (CICUN); s-a statuat astfel profesia de „responsabil cu radioprotecţia” căreia ulterior SRRp i-a
dat substanţă civică.
Dezvoltarea aplicaţiilor surselor de radiaţii (incluzând şi
generatoarele de radiaţii, dar şi energetica nucleară cu inerentele teste şi accidente nucleare) au condus la dotarea obiectivelor nucleare cu servicii şi responsabili cu radioprotecţia.
Au apărut reţele naţionale de supraveghere a radioactivităţii
mediului, a iradierii şi sănătăţii expuşilor profesional şi a populaţiei. S-au impus comandamente de intervenţie în caz de accident nuclear, organe de reglementare şi control şi servicii de
supraveghere medicală. În toate cele menţionate au activat şi
activează fizicieni, medici, chimişti, ingineri, militari, arhitecţi,
biologi, total sau parţial dedicaţi radioprotecţiei, profesionişti
ce se regăsesc astăzi în SRRp.
Ideea de asociere profesională, specifică ţărilor democrate, a apărut şi s-a realizat în anii ’60 în mai multe ţări şi s-a
încununat cu înfiinţarea Asociaţiei Internaţionale de Protecţie
contra Radiaţiilor (IRPA), cu primul congres la Roma în 1966.
Ca delegat la acel congres, am propus o asociere profesională de acest fel, dar cu organizarea socială din ţară acest
deziderat s-a reluat mai târziu. La începutul anului 1990, 24
membri fondatori cu comitet de iniţiativă (Constantin Milu,
Petrică Şandru, Ion Chiosilă) au înfiinţat SRRp. Pe baza legii
21/24 prin Sentinţa Civilă nr. 131 din 19 februarie 1991 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, SRRp a devenit persoană
juridică. De la 15 iunie 1992 este asociată la IRPA.
Petrică Şandru (1931 - 2003)

Preocupările iniţiale pentru realizarea protecţiei individului şi a mediului faţă de acţiunea unui tip de radiaţii – şi
anume acelea care pot produce efecte biologice – au reunit
specialişti din diferite discipline: fizica, biologia, chimia, matematica, precum şi din ştiinţele inginereşti şi medicale.
Încă de la primele întâlniri ale acestor specialişti s-a întrevăzut că preocupările lor comune, privind radioprotecţia, depăşesc cadrul obişnuit al laboratoarelor în care lucrau şi – în
plus – ŢINTA obiectului de activitate este publicul, pe lângă
expuşii profesional. Până în anii ’70 se considera expunerea
publicului egală cu cea naturală – ceva sub 2 mSv pe an –
pentru ca din anii ’80 să se stabilească că expunerea naturală este în medie de 2,4 mSv pe an, iar expunerea publicului
creşte atât datorită exacerbării radioactivităţii naturale, cât şi
accidentelor radiologice şi nucleare. În 1999 Environmental
Protection Agency (EPA) din SUA comunică că expunerea
publicului este, cel puţin în zona sa de interes, de 360 mSv
pe an ! 200 mSv din aceştia, adică 55% se datoresc radonului!
Studiile interdisciplinare efectuate pentru a ajunge la valorile care caracterizează expunerea (naturală, a publicului,
medicală şi profesională) pe planeta Pământ sunt analizate
complex pentru a primi girul „internaţional”.
Comitetul ştiinţific al Naţiunilor Unite pentru studiul
efectelor radiaţiilor atomice – UNSCEAR – a strâns, a analizat
şi a prezentat într-o concepţie unitară toate datele şi concluziile privind efectele biologice produse de radiaţiile atomice.
Documentele de referinţă UNSCEAR au apărut din timp în
timp, ultimul este din 1993. Editorii acestui document internaţional promit o nouă versiune pentru acest an. Comisia
Internaţională de Protecţie Radiologică (CIPR) a validat bazele
ştiinţifice ale radioprotecţiei în acord cu cercetările şi studiile
efectuate de oamenii de ştiinţă din toate laboratoarele de
profil de pe glob. Astfel s-a editat Publicaţia nr. 60 a Comisiei
Internaţionale de Protecţie Radiologică din anul 1991, apărută şi în limba română prin SRRp în 1996. În sfârşit al treilea document de bază pentru interdisciplinaritatea radioprotecţiei
este prima versiune internaţională a normelor de radioprotecţie, editată de Agenţia Internaţională de Energie Atomică
de la Viena, a cărei ediţie definitivă este datată 1996.
Cele trei documente internaţionale menţionate aici conţin esenţa întregii activităţi a comunităţii internaţionale a
specialiştilor în radioprotecţie.
În ceea ce priveşte conceptul de bază al protecţiei individului faţă de radiaţiile de care ne ocupăm, care justifică
din plin interdisciplinaritatea radioprotecţiei, trebuie precizat
că au existat câteva formulări de-a lungul timpului. Până în
anii ’70 se admitea că principiul radioprotecţiei este „limitarea expunerii individuale”; cât de limitată să fie o expunere ?
Experienţa în domeniu stabilise că la anumite valori ale dozei
primite apăreau efecte biologice constatabile nu numai medical, dar şi neplăcute pentru cei afectaţi. Cu timpul, astfel
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Credibilitatea măsurărilor de radioactivitate
După accidentul nuclear de la Cernobâl – din 1986 –,
măsurările activităţii factorilor de mediu şi a produselor din
lanţul alimentar, efectuate în diferite laboratoare din România, erau raportate cu incertitudini foarte mari. Cei care ne
ocupam cu astfel de măsurări am recunoscut carenţele în
calibrarea şi etalonarea aparaturii, cu atât mai mult cu cât
măsurarea probelor de mediu se efectuează pe probe de
volum. Pe plan internaţional – în special la AIEA de la Viena –
existau preocupări pentru calibrarea şi etalonarea aparaturii
privind măsurarea radioactivităţii, dar stadiul la acea epocă
– anii ’80 – era acela al surselor radioactive punctuale. Şi laboratorul de metrologia radionuclizilor din IFA participase la
comparări internaţionale ale surselor radioactive pentru calibrarea şi etalonarea aparaturii respective. Pentru probele de
mediu erau necesare calibre şi etaloane de VOLUM.
Forul ştiinţific care s-a angajat în elaborarea calibrelor radioactive de volum pentru etalonare a fost Seminarul de Radioactivitatea Mediului, iniţiat de dr. Mircea Oncescu, la care
au participat specialişti din IFIN, din Institutul de Meteorologie şi Hidrologie, din Institutul de Sănătate Publică şi altele.
Între 1987 şi 1990 seminarul la care mă refer s-a implicat
puternic în calibrarea şi etalonarea aparaturii la care ne referim, astfel încât măsurările radioactivităţii şi contaminării să
devină credibile.
Pe de altă parte, în laboratoarele de medicină nucleară
din spitalele româneşti se administra şi se administrează pacienţilor produse radiofarmaceutice, în scop de diagnostic şi
terapie; activitatea acestor produse se măsoară cu ajutorul
unor calibratoare de radioizotopi, calibrate la livrare de către
firmele constructoare. Asemenea dispozitive aveau nevoie în
continuare de calibre radioactive.
Societatea Română de Radioprotecţie (SRRp), înfiinţată în

1990, şi-a propus, printre alte obiective, şi asigurarea preciziei
măsurărilor de activitate în domeniile sale de interes, precum
şi a trasabilităţii lor la etaloanele naţionale. S-au propus mai
multe căi de acţiune, printre care: a) Realizarea şi diseminarea
unor etaloane radioactive adecvate tipurilor de probe măsurate; b) Organizarea unor comparări naţionale, pentru verificarea acestor măsurări; c) Punerea la punct a unor metode
de măsurarea activităţilor foarte mici (în fond foarte scăzut).
Referitor la realizarea şi furnizarea de etaloane radioactive, se poate menţiona faptul că o mare parte dintre acestea,
sub formă de soluţii etalon *) sau surse punctiforme de radiaţii alfa, beta, gamma *) au fost distribuite înainte de 1990,
existând deja o îndelungată tradiţie de colaborare cu laboratoarele implicate în astfel de măsurări. După 1990, cele trei
căi de acţiune au fost urmărite cu consecvenţă, iar acum,
după zece ani, se pot raporta realizările care urmează.
Noi tipuri de surse radioactive etalon
A fost extinsă utilizarea surselor de radiaţii alfa, cu calităţi spectrometrice de Am-241 *), iar experienţa anterioară,
privind sursele de radiaţii beta de suprafaţă, a fost fructificată prin realizarea unui întreg ansamblu (surse etalon din
radionuclizii Pm-147, Tl-204, (Sr+Y)-90) şi instalaţii de măsură
pentru controlul contaminării beta a suprafeţelor. Graţie unei
burse acordate de lnternational Radiation Protection Association (IRPA), am participat la Congresul IRPA9, Viena, 1996, la
care lucrarea „Equipment and standards for surface contamination measurements” a fost selecţionată pentru prezentare orală. O preocupare comună tuturor laboratoarelor care
utilizează spectrometre gamma pentru măsurarea unor probe volumice, a fost nevoia de surse etalon de volum pentru
spectrometrie gamma. Astfel, a început un întreg program



de prejudicii asupra sănătăţii nu mai erau admise de
cei care lucrau cu surse de radiaţii. Convenţional, limita expunerii era, din când în când, coborâtă ! Până unde ?
Introducerea unei protecţii într-o procedură cu surse de
radiaţii înseamnă un anumit cost: costul protecţiei. Cu cât se
impune o limitare mai mare a expunerii, cu atât costul protecţiei este mai mare. Procedura la care se referea protecţia
aducea un anumit beneficiu – ştiinţific, tehnologic sau pentru sănătatea unui individ. Analiza cost-beneficiu referitoare
la protecţia unei proceduri este conţinută într-un document
CIPR din anul 1977; documentul validează şi principiul ALARA care stipulează că într-o procedură o expunere trebuie
menţinută la un nivel acceptabil de cel care o efectuează şi
care trebuie să ţină seama de toate consideraţiile sociale şi
economice – analiza cost-beneficiu. Numele principiului se
formase din expresia „As Low As Reasonably Achievable”.
În acei ani, radioprotecţia apela la noţiunea de „risc la
radiaţii” ca probabilitatea de a se întâmpla ceva ‚neplăcut’
pentru sănătate: de la un prejudiciu asupra sănătăţii până la
un accident mortal. Riscul la expunerea la radiaţii era privit şi
analizat comparativ cu alte riscuri impuse de activităţi umane (transportul auto, pe mare, prin aer, dar şi activitatea într-o

anumită industrie). A apărut astfel necesitatea de a evalua riscul la radiaţii în paralel cu riscul altor activităţi şi a găsi calea
de control (‚management’) a unui astfel de risc. Compararea
valorii riscului la radiaţii cu aceea a celorlalte riscuri a condus
la valoarea ‚acceptată’ de societate a riscului la expunerea la
radiaţii; o asemenea valoare ar impune valoarea limită a expunerii la radiaţii care stă la baza normelor de radioprotecţie.
Atât pentru problema riscului la radiaţii, cât şi pentru alte
aspecte ale principiilor radioprotecţiei trebuie să ţinem seamă de faptul că expunerea reală şi potenţială se poate întâmpla în patru ‚ramuri’ principale: industria nucleară, domeniul
sănătăţii, sectorul industrial nenuclear (care cuprinde radiografia industrială ca şi aplicaţiile industriale ale acceleratorilor
într-o continuă expansiune) şi sectorul extractiv-minier care
se confruntă cu radioactivitatea naturală exacerbată. Există
diferenţe mari, recunoscute la manifestări internaţionale, între ‚procedurile’ caracteristice celor patru ramuri şi deci între
modul de pregătire a operatorilor din aceste ramuri. În pregătirea acestora trebuie inclusă aşa numita „safety and protection culture” a cărei ‚abordare’ se bazează pe principiile
radioprotecţiei.
Mircea Oncescu (1925 - 2005)
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Societatea Română de Radioprotecţie
– 30 de ani de existenţă –
Societatea Română de Radioprotecţie (SRRp) s-a înfiinţat la data de 30 mai 1990, ca o formă de organizare oficială, continuatoare a acţiunilor întreprinse în perioada 1986
– 1990 în cadrul Seminarului privind Radioactivitatea şi Dozimetria Mediului Înconjurător. Festivitatea de înfiinţare s-a
bucurat de o largă participare a delegaţilor din toată ţara,
reprezentând domeniile: medicină, supravegherea şi protecţia mediului, industrie, cercetare în domeniul nuclear, mediul
universitar.
Inițiatorul şi primul Preşedinte al Societăţii a fost Profesorul Mircea Oncescu, iar Secretar a fost Dl. Petrică Şandru,
ambii reprezentând Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară
(IFIN, ulterior IFIN-HH). Vicepreşedinte a fost ales Dr. Constantin Milu, de la Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, în prezent INSP. Dr. Constantin Milu este, în prezent, Preşedintele
Societăţii.
Vicepreşedinţi sunt Dr. Ion Chiosilă, Dr. Vasile Simionov şi
Dr. Felicia Popescu, iar Secretar, Dr. Mirela Saizu din IFIN-HH.
Alţi membri activi ai Cosiliului de Conducere, 2019 – 2021, din
IFIN-HH, sunt Dr. Ana Stochioiu şi de la început, subsemnata.

Societatea a avut o constantă şi prodigioasă activitate ştiinţifică, pe toată durata celor 30 de ani, în primul rând
manifestată prin organizarea anuală, începând cu anul 1993,
a Conferinţei Naţionale a Societăţii, fără nici o întrerupere. O
perioadă de timp, aceasta s-a desfăşurat împreună cu Instruirea personalului de specialitate din Reţeaua de Igiena Radiaţiilor Ionizante, aparţinând Ministerului Sănătăţii. Societatea
a menţinut strânse legături cu alte organizaţii de profil din
ţară şi din străinătate; s-au desfăşurat acţiuni în comun, ca de
exemplu, cu Asociaţia Română de Energie Nucleară (AREN),
Organizaţia Femeilor din Domeniul Nuclear (Women in Nuclear - WiN), Asociaţia Medicilor de Medicina Muncii, etc.
Toate Conferinţele au tratat subiecte de maximă importanţă şi actualitate din domeniul protecţiei radiologice, cum ar
fi: aspecte ale expunerii profesionale la radiaţii, expunerea
medicală a populaţiei, radioactivitatea mediului ambiant,
dezvoltarea unei culturi de radioprotecţie. O dată cu apariţia
Publicaţiei ICRP 103 din anul 2007 şi ulterior a Directivei Europene ”Council Directive 2013 / 59 / Euratom of 5 December 2013



de realizare a acestora. S-a început cu sursele de volum cu
matrice echivalent apă, de tipul poliacrilamidă, în care fenomenul de solidificare prin polimerizare se producea prin
iradiere *). Ulterior, s-a definitivat caracterizarea metrologică
a acestor surse *) şi validarea lor ca etaloane. Următoarele
etaloane de volum au fost realizate din matrici de sol *) şi
apoi din zeolit *), astfel încât s-a acoperit întreaga gamă de
densităţi ale probelor de măsură, de la 0,5 până la 1,5 kg/m3.
Radionuclizii folosiţi sunt: Am-241, Ba-133, Cs-134, Cs-137, Eu152, Co-60. O altă preocupare a vizat realizarea surselor etalon de Rn-222 (gaz radioactiv) a cărui importanţă ca principal
factor de iradiere naturală a populaţiei este în creştere *). În
prezent, există preocuparea pentru realizarea unei instalaţii
de etalonare a gazelor radioactive prin metoda celor 3 contori proporţionali cu umplere *).
Comparări naţionale de surse şi soluţii etalon
Datorită unei îndelungate experienţe, de 35 de ani, în
ceea ce priveşte participarea cu succes la 25 de comparări
internaţionale *), am organizat comparări privind trasabilitatea măsurărilor la etaloanele naţionale, în domeniile următoare. Pentru măsurările efectuate asupra activităţii factorilor
de mediu, s-au comparat surse etalon de volum; în 1992 au
fost măsurate surse de Cs-134 şi Cs-137 *), iar în 1993 surse de
Eu-152 *). Concluzia celor două comparări a fost că majoritatea laboratoarelor măsoară activitatea factorilor de mediu,
cu incertitudini mai mici decât 10% (p*=99%); a fost evidenţiată necesitatea de efectuare a corecţiilor privind coincidenţele care apar prin efecte de sumare *), domeniu în care
în prezent se efectuează cercetări la scară internaţională *).
Pentru verificarea măsurării soluţiilor radioactive în spitale, au

fost organizate două comparări naţionale de astfel de soluţii.
În 1995, am organizat compararea naţională privind soluţia
de I-131 *), iar în 1998 compararea soluţiei de Co-57 (simulator pentru Tc-99m, utilizat pe scară largă în spitale) *). Trebuie
menţionat că rezultatele nu au fost satisfăcătoare. În ultimul
timp, şi datorită atenţionării noastre, printre altele, CNCAN a
impus laboratoarelor de medicină nucleară să supună calibratoarele de radioizotopi verificării metrologice, operaţie
care se efectuează în prezent în Laboratorul de metrologia
Radionuclizilor din IFIN-HH. Menţionăm rezultatele foarte
concordante cu cele ale Institutului de Metrologie (PTB) din
Germania, în cazul verificării unui calibrator nou, tip PTW, de
provenienţă germană.
Metode de măsură a activităţilor foarte mici (în fond
scăzut)
Metodele pentru reducerea „activă” a valorii fondului de
radiaţii abordate au fost: metoda coincidenţelor beta pentru
lanţurile spectrometrice gamma *), precum şi metode de
măsură prin anticoincidenţă şi diferenţă pentru măsurarea
activităţilor joase de emiţători beta în câmpuri de radiaţii
gamma *).
Merită menţionată contribuţia colegilor mei din LMR al
Departamentului Cercetare Producție Radioizotopi (CPR), din
IFIN-HH: dr. Enric-Leon Grigorescu, Anamaria Cristina Răzdolescu, drd. Aurelian Luca, drd. Constantin Ivan şi drd. Doru
Stângă.
Maria Sahagia, Departamentul CPR, IFIN-HH
		
*) Indică cele 22 referinţe din lista de lucrări întocmită de autoare.
Lista se găseşte la redacţie şi poate fi trimisă la cerere, în versiune
electronică.
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laying down basic safety standards for protection against the
dangers arising from exposure to ionising radiation”, subiectele
abordate s-au referit în special la prezentarea aspectelor conceptuale şi a celor practice decurgând din aceste importante
documente. Comunicările, prezentate oral sau poster, au fost
editate şi s-au distribuit participanţilor în forma electronică
sau tipărită şi înregistrată cu cod ISBN. La majoritatea conferinţelor SRRp au participat şi specialişti în protecţia radiologică din Republica Moldova, iar la unele conferinţe cu caracter
internaţional au fost prezenţi colegi din alte ţări Europene,
din Canada, Argentina şi Japonia. În cadrul manifestărilor naţionale prilejuite de Centenarul României (1918 - 2018), SRRp
a organizat o Conferinţă Naţională specială intitulată „Evoluţia
radioprotecţiei în România ultimilor 100 de ani”.
Conferinţa Naţională cea mai recentă, SRRp2019, a tratat
subiectul: “Aplicarea principiului ALARA în optimizarea protecţiei radiologice – noi implementări”, şi a avut loc la sediul de
conferinţe MB Telecom Ltd. (MBT) din Otopeni, în ziua de 18
octombrie 2019. Conform tradiţiei, au fost organizate şi două
mese rotunde, având ca subiecte: Abordarea graduală în controlul reglementat al activităţilor nucleare şi Protecția radiologică în tehnologii nucleare noi.
Conferinţa din acest an, SRRp2020, este intitulată “Aspecte Practice privind Implementarea Directivei Consiliului Europei
Nr. 2013 / 59 / EURATOM“ şi va avea loc tot la MBT, pe 16 octombrie 2020. Se vor organiza, de asemenea, două mese rotunde, a căror tematică urmează a se stabili în următoarea
perioadă.
Trebuie menţionat că la toate conferinţele au fost prezenţi şi şi-au adus contribuţii însemnate reprezentanţi ai
Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare
(CNCAN), iar recent SRRp a fost co-organizatoarea, împreună
cu CNCAN, a manifestării “International Symposium on Natural
Radiation Sources – Challenges, Approaches and Opportunities”, Bucureşti, 21 – 24 mai 2019.
SRRp este membră a Asociaţiei Internaţionale de Protecţie Radiologică (International Radiation Protection Association – IRPA) din anul 1992, iar mulţi dintre membrii săi au
participat la Congresele mondiale, Conferinţele europene şi
Conferinţele regionale, organizate sub egida IRPA, prezentând comunicări ştiinţifice apreciate pozitiv. În limita posibilităţilor, SRRp a sprijinit financiar participarea unor membri ai
săi, inclusiv de la IFIN-HH, prin suportarea unei părţi din taxa
de participare la multe manifestări internaţionale.
Cel mai important eveniment ştiinţific organizat de SRRp

şi cu mare răsunet la nivel internaţional, a fost Conferinţa Regională IRPA pentru Europa Centrală şi de Est, având tema:
„Aspecte Regionale şi Globale de Protecţie Radiologică”, desfăşurată la Braşov, România, în perioada 24 - 28 septembrie
2007 la care au fost prezenţi 330 specialişti din România şi
din alte 27 de ţări.
Pentru anul 2020 a fost programat Cel de-al 15-lea Congres Internaţional IRPA, cu tematica „Bridging Radiation Protection Culture and Science - Widening Public Empathy” Seoul,
Korea, 11 şi 15 Mai 2020. Din cauza situaţiei epidemiologice
mondiale, datorată răspândirii Covid-19, Congresul a fost reprogramat pentru perioada 18 - 22 Ianuarie 2021.
Alte acţiuni importante de diseminare sunt cele de publicare a celor două cărţi intitulate: Radioactivitatea naturală
în România, 1994, şi Radioactivitatea artificială în România,
1995, ambele redactate de un colectiv de specialişti din
SRRp sub coordonarea Prof. Mircea Oncescu, cât şi broșura
Conceptele Radioprotecţiei, 1996, de acelaşi autor. O bună perioadă de timp, SRRp a susţinut o rubrică specială în revista
Curierul de Fizică, iar ulterior membrii săi au scris articole, care
au reflectat cele mai importante evenimente din activitatea
sa. SRRp susține site-ul http://srrp.ro, cu o secţiune publică şi
una privată, adresată membrilor săi, în care se comunică activităţi ale SRRp, evenimente ştiinţifice internaţionale, apariţii
de noi reglementări, alte noutăţi. De asemenea, Preşedintele
SRRp şi alţi membri au avut comunicări în spaţiul public, cu
informări pertinente şi documentate, mai ales în momente
dificile, cum a fost accidentul de la Fukushima, 2011, sau cele
referitoare la urmările accidentului nuclear de la Cernobâl.
SRRp a fost permanent un fidel susţinător ale Energeticii şi
Tehnologiilor Nucleare în România.
Ca membru fondator şi participant la toate activităţile
desfăşurate de SRRp de-a lungul celor 30 de ani de la înfiinţare, adresez mesajul final pentru generaţiile tinere de membri
care ne vor urma, să menţină aceeaşi atmosferă de entuziasm, în continuarea acţiunilor de pionierat, care au făcut ca
Societatea Română de Radioprotecţie să fie vizibilă şi eficientă în spaţiul de specialişti din domeniul nuclear şi pentru
publicul larg. Înfiinţarea recentă în SRRp a unui Grup „Young
Generation” le oferă acestora deja un bun prilej de afirmare,
în prezent şi pentru viitor.
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Aduc mulţumiri Dr. Constantin Milu, pentru contribuţia
la îmbunătăţirea calităţii manuscrisului.
Dr. Maria Sahagia

Centrul de Pregătire şi Specializare în Domeniul Nuclear – istoria de dinainte

Ideea pregătirii şi/sau specializării celor care lucrau în
domeniul nuclear a apărut la Măgurele odată cu afluxul
primei generaţii de diverse specialităţi angajate în Institut,
după transformarea Institutului de Fizică al Academiei R.P.R., şi
apariţia de facto la 18 mai 1956, a Institutului de Fizică Atomică
IFA cu sediul la Măgurele.
Redau un pasaj dintr-un articol publicat în CdF 84:
“Necesitatea formării rapide a unui personal calificat, care să
alcătuiască echipe performante de cercetare, în domeniul
nou pentru România al fizicii atomice şi nucleare, dar şi al
domeniilor conexe, a condus după modelul unor ţări din
Vestul Europei, la organizarea unor Cursuri post universitare de
radiochimie şi aplicaţii ale tehnologiilor nucleare, cu durata de
un an. Toţi cei admişi, 80 de cursanţi, pe bază de interviuri, au
urmat, ca angajaţi ai IFA, scoşi din producţie, un an universitar
(1956-1957), la Facultatea de Fizică a Universităţii Bucureşti,
cu laboratoare, cursuri, toate având o programă analitică
specială.” (Petre T. Frangopol, Chimia la Institutul de Fizică
Atomică, CdF 84).
Ceea ce era specific acelor vremuri de început, atunci
când lucrurile erau în curs de reglementare sub toate
aspectele la nivel naţional, este relatat succint în alte rânduri:

“În 1956 – 1957, Dr. Silvia Ionescu predă Radiochimia la
cursurile de pregătire organizate de Institut pentru specialişti
cu scoaterea din producţie, care după 1957 au fost încadraţi
în laboratoarele Institutului, devenind cu timpul cercetători
valoroşi. […] Pentru a completa imaginea privind activitatea
depusă de Dr. Silvia Ionescu, trebuie menţionat faptul că din
1958 şi până la pensionare în 1968 a ţinut cursul de Radiochimie
şi a dirijat lucrările practice ale aceleiaşi specialităţi la Cursurile
de Utilizare a Izotopilor Radioactivi (CUIR) organizate pentru
specializarea cadrelor superioare din industrie, medicină,
agricultură, cercetare şi armată în domeniul nuclear. Sute de
specialişti, fizicieni, chimişti, biologi, medici, ingineri de diferite
specialităţi au avut prilejul să aprecieze talentul pedagogic
şi profunzimea cunoştinţelor de Radiochimie şi Chimie ale
Prof. Dr. Silvia Ionescu şi, după terminarea cursurilor, au pus în
practică cu succes cele învăţate în laboratoarele de specialitate
care au luat fiinţă în multe părţi ale ţării.” (O. Constantinescu
– Broşura “50 de ani de Chimie Nucleară la Măgurele”, 2001).
Astfel, în cei 12 ani de funcţionare sub diferite forme,
dintre care cea mai cunoscută a fost CUIR, această activitate
declanşată la Măgurele de IFA a pregătit nu numai specialiştii
din alte domenii decât cele legate de fizica atomică şi
nucleară pentru Institut, cu toate filialele sale râspândite pe
teritoriul României, dar a asigurat prin continua perfecţionare
şi dezvoltare, suportul pe care au apărut specializările tot mai
dirijate pe activităţi dedicate, iar tot mai mulţi cursanţi, de
data aceasta nu numai din IFA, dar şi din alte puncte de lucru,
din ţară, au beneficiat de ele.
CUIR şi-a continuat activitatea, cu diverse grupuri de
lectori, adaptate periodic necesităţilor, cu diverse programe/
module de învăţare, şi cu sedii definite în mai multe puncte,
plecând de la Universităţi şi Facultăţi şi migrând exclusiv pe
Platforma de Fizică de la Măgurele după construirea acesteia,
şi până la stadiul actual de CPSDN cu sediu în clădirea 37
IFIN‑HH (vezi foto sus).
Corina Anca Simion
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Centrul de Pregătire și Specializare în Domeniul Nuclear
– 50 de ani de existență –
Înființat prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 148 din
1970, Centrul de Pregătire și Specializare în Domeniul Nuclear (CPSDN) a dezvoltat în cei 50 de ani de funcționare programe de pregătire post-liceală și post-universitară pentru
personalul implicat în practici cu radiații ionizante sau alte
tehnici de fizică avansată. La început a preluat organizarea
programului postuniversitar de specializare CUIR (Cursuri
pentru Utilizarea Izotopilor Radioactivi), inițiat din 1960 de Institutul de Fizică Atomică (IFA) în colaborare cu Facultatea de
Matematică și Fizică a Universității din București.
În perioada 1970-1990 a funcționat ca unitate cu personalitate juridică în subordinea Comitetului de Stat pentru
Energia Nucleară (CSEN). În această etapă a dezvoltat:
• programe de pregătire și calificare pentru absolvenți de
liceu în domeniile: dozimetrie, tehnica vidului, electronică nucleară, tehnologii de prelucrare a materialelor radioactive, examinări nedistructive;
• cursuri de specializare postuniversitară pentru medici,
ingineri, cadre didactice și cercetători;
• forme complexe de pregătire pentru personalul de
execuție de la Unitatea 1 a Centralei Nuclearo-Electrice
de la Cernavodă (CNE Cernavodă).
În perioada 1990-1996 CPSDN și-a continuat activitatea
ca unitate cu personalitate juridică în subordinea IFA, iar din
1996, CPSDN funcționează ca departament în cadrul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” (IFIN-HH), conform Hotărârii
Guvernului României nr. 1309/1996. Ca parte a Platformei de
Fizică de la Măgurele, CPSDN a beneficiat de posibilitatea
de a utiliza, în toate formele de pregătire organizate, resurse
umane și materiale de cel mai înalt nivel în domeniul fizicii
aplicate.
Contribuția CPSDN la formarea și perfecționarea personalului implicat în practici cu surse de radiații și tehnici de fizică avansată, în perioada 1970-2020, se poate sintetiza astfel:
• peste 1000 programe de instruire;
• peste 24 000 absolvenți.

Deși calitatea sistemului de formare al CPSDN este dovedită de calitatea activității profesionale pe care au demonstrat-o absolvenții Centrului de-a lungul deceniilor, din anul
2007 CPSDN a decis să formalizeze această recunoaștere și,
de atunci, activitatea Centrului se desfășoară într-un Sistem
de Management al Calității certificat de către TÜV HESSEN
prin TÜV Profi CERT, în conformitate cu cerințele standardului
ISO 9001.
IFIN-HH, prin Centrul de Pregătire și Specializare în Domeniul Nuclear, este membru al organizației European
Nuclear Education Network (ENEN) al cărei obiectiv este
menținerea și dezvoltarea continuă a expertizei în domeniul
nuclear prin educație și formare profesională. În cadrul ENEN
se realizează cooperarea la nivel european cu universități,
organizații de cercetare, organisme de reglementare, actori
din industrie și alte organizații implicate în aplicarea științei în
domeniul nuclear și al radiațiilor ionizante.
Centrul de Pregătire și Specializare în Domeniul Nuclear
este principalul furnizor de instruire privind protecția radiologică în domenii precum:
• Securitatea radiologică la utilizarea surselor radioactive
închise / deschise;
• Radioprotecția la utilizarea surselor de radiații în tehnici
nucleare;
• Securitatea radiologică în mineritul și prelucrarea minereurilor de uraniu și toriu;
• Dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice;
• Radioprotecția în radiologia de diagnostic și intervențională, în medicina nucleară sau în radioterapie, pentru
toate tipurile de personal: fizicieni, ingineri, operatori,
medici, asistenți medicali, ingineri de service, personal
mediu. Cursurile din domeniul protecției radiologice
sunt avizate de autoritatea de reglementare din România, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN).
Reluând tradiția inițiată cu mai bine de 50 de ani în urmă
la Școala Tehnică IFA privind calificarea tehnicienilor, în ultimii ani, CPSDN a dezvoltat și organizat programul de calificare pentru tehnicieni în fizică. Cursurile sunt autorizate de
Autoritatea Națională pentru Calificări, iar absolvenții primesc
certificate de calificare profesională pentru ocupația “Tehnician în fizică”, recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul
Educației Naționale (nivelul 4 de calificare - 1080 de ore). Programa pentru acest curs cuprinde pregătire teoretică și practică în cadrul următoarelor module:
• Mecanică, Fizică moleculară și Căldură;
• Electricitate și optică;
• Fizică atomică și nucleară;
• Informatică aplicată;
• Desen tehnic;
• Electronică și electrotehnică;
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• Tehnologii specifice fizicii;
• Radioprotecție.
Lectorii sunt experți CPSDN și specialiști din IFIN-HH și
alte unități. O primă serie de participanți a finalizat cursurile
și a susținut examenul de absolvire în urma căruia a obținut
certificatul de calificare profesională. În prezent Centrul derulează programul de formare pentru a doua serie de cursanți,
angajați atât la IFIN-HH, cât și la alte institute de pe Platforma
Măgurele (INCDFM, INFLPR).
În ultima perioadă, CPSDN a început un proces de modernizare și de utilizare în cadrul activităților sale a noilor
tehnologii digitale, prin care centrul să își mențină competitivitatea și calitatea instruirii atât la nivel național, cât și să
asigure o mai bună reprezentare în inițiativele europene.
Eforturi privind introducerea instrumentelor digitale în procesul de învățare se fac pe plan internațional atât în domeniul predării științelor, dar și în mod specific în domeniul
nuclear. Implementarea unui sistem de e‑Learning presupune dezvoltarea a două componente: un sistem de management al învățării - Learning Management System (LMS) și
conținutul digital (e-content) care să populeze acest sistem.
Astfel, unul din obiectivele CPSDN este dezvoltarea unor
cursuri online interactive în domeniul său de activitate care

să faciliteze accesul specialiștilor la un training de calitate, prietenos și ușor de accesat. Au fost dezvoltate aplicații interactive, simulări, modelări 3D, animații, care să ajute cursantul la
fixarea cunoștințelor prezentate în cadrul cursului. Adițional
resurselor interactive cu diferite grade de complexitate, sistemul permite oferirea resurselor de tip text, imagini, galerii
de imagini, precum și întrebări de tip quiz. De exemplu, s-a
simulat funcționarea unui dozimetru de arie (FH-40) prin replicarea virtuală a meniurilor și funcțiilor acestuia. Se ilustrează funcționarea dozimetrului printr-un experiment virtual,
care implică măsurarea debitului dozei unei surse de radiații
și permite utilizatorului verificarea legii de variație a dozei cu
distanța.
Modernizarea componentei de e‑Learning a platformei va permite CPSDN organizarea atât a unor activități
cu rol formativ (training la distanță, instruire asistată de
calculator), cât și informativ în cadrul procesului de diseminare. E‑Learning are anumite avantaje față de metodele tradiționale. Învățarea la distanță permite cursanților să
învețe departe de sursa de expertiză. Instruirea bazată pe
web elimină costurile de deplasare și economisește timp.
Aceasta permite cursanților să se instruiască oricând, oriunde și în cantitatea de care au nevoie. Există o mulțime de
avantaje în fizică în general, deoarece elimină necesitatea
existenței unor instalații și echipamente care uneori pot fi
scumpe și/sau indisponibile pentru training, cum este cazul
instalațiilor medicale sau al facilităților experimentale mari,

continuare în pag. 14 
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Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava,
în slujba unei comunități greu încercate
Încă de la decretarea stării de urgență, Universitatea din
Suceava (USV) s-a implicat activ în lupta cu necunoscutul,
numit COVID-19. Evenimentul pandemic ce a lovit violent
întreaga lume (iar municipiul și județul Suceava s-au aflat
în cel mai înalt vârf al statisticilor macabre de la nivelul teritoriului național), a determinat Universitatea Ștefan cel Mare
să își desfășoare activitatea didactică și științifică în mediul
online și să rămână activă în sprijinul locuitorilor. Conducerea universității, diversele ei compartimente și organizațiile
studențești au avut inițiative și contribuții concrete, aproape zilnic. Dintre acestea, enumerăm, în primul rând, implemetarea unei linii complete de testare semi-automată
COVID-19, ce a fost transferată Spitalului Județean Suceava
pentru dezvoltarea primului laborator de diagnostic COVID-19 din județ. Pe lângă aparatură, cadre didactice ale USV
au activat ca voluntari în cadrul laboratorului și au contribuit la instruirea altor specialiști (din spital) în realizarea
testelor.
După acest prim pas, s-a creat și implementat Centrul de Consiliere (Centrul USV - Reziliență COVID) pentru
cadrele medicale, atât în context emoțional, cu asistență psihologică, cât și medical, cu implicarea unor medici voluntari
din Cluj-Napoca. Universitatea Ștefan cel Mare și Asociația
Cygnus Suceava au lansat o linie telefonică de consiliere
psihologică, medicală și logistică pentru persoanele afectate de COVID-19 din județul Suceava, dar și pentru studenți,
nevoiți să facă față unei schimbări în viteză în procesul de
învățământ. Astfel, a fost creat Grupul de consiliere psihologică (alcătuit din 15 cadre universitare de specialitate, psihologi și medici psihiatri asociați Centrului USV – Reziliență
COVID-19).
Următoarea prioritate a USV a fost digitalizarea activității
Direcției de Sănătate Publică (DSP) Suceava prin elaborarea
pachetului de programe software dezvoltate in-house,
pentru gestionarea bazei de date a probelor și rezultatelor
la DSP. Astfel, s-a pus la dispoziția DSP: 1. O aplicație pentru
telefoane Android DSPSMS pentru transmiterea automată
a mesajelor cu rezultate la teste; 2. O aplicație pentru sistemul de operare Windows pentru gestiunea bazei de date;
3. Conceptul de utilizare a sistemelor de scanare a cărților
de identitate folosite la alegeri (și propunerea acestuia către
autorități), pentru eficientizarea sistemului de înregistrare și
arhivare a informațiilor pacienților testați.
În condiții de carantină, au survenit dificultăți în identificarea și monitorizarea persoanelor vulnerabile din județ,
iar USV s-a alăturat Observatorului Român de Sănătate în
dezvoltarea unei soluții telefonice robotizate pentru chestionarea tuturor persoanelor în vârstă și depistarea
situațiilor problematice (proiect pilot pentru Suceava, Cluj,
București, Dolj și Constanța). În astfel de situații, este necesară cunoașterea în detaliu a ”terenului de luptă” pentru a
aplica cele mai eficiente măsuri, iar USV a pus la dispoziția
autorităților aceste date. Când situația a început să escala-

deze, USV a hotărât punerea la dispoziția autorităților
locale a căminelor studențești din Suceava (de ex. C5 pentru
colegii ISU Botoșani, C3 pentru cadrele medicale din Suceava
și împrejurimi, C2, ș.a.m.d.) și a Centrului de Pregătire și Formare
Continuă al USV din Vatra Dornei, pentru cazarea personalului medical cu scopul de a proteja familiile acestora și de a
bloca răspândirea comunitară a bolii. Mai mult, USV s-a îngrijit și de studenții rămași în Suceava prin asigurarea cazării
și a unei mese pe zi pentru cei care se regăsesc în situații
speciale, departe de casă, încă de la începutul perioadei de
decretare a stării de urgență. USV s-a implicat și în montarea
și punerea în funcțiune a unei instalații de dezinfectare în curtea Spitalului Județean pentru toate mașinile ce
intră în curtea spitalului, mai ales ambulanțele. O idee a geografilor universitari suceveni a fost în legătură cu dezvoltarea unei hărți interactive online utilă autorităților locale și
locuitorilor din județele Suceava și Botoșani: proiectul cartografic InfoMED conține informații ușor accesibile, legate de
grupele de vârstă vulnerabile, farmacii, cabinete medici de
familie, unități medicale disponibile, distanța cea mai scurtă
până la cel mai apropiat punct de interes, și altele.
În tot acest timp, în cadrul USV s-a stabilit formarea
unei echipe de voluntari și asociați care lucrează la dezvoltarea și implementarea unor ventilatoare mecanice
de cost scăzut. De asemenea, USV s-a asociat și la proiectul
Open Source Ventilator (OSV), promovat de echipa de cercetători ingineri MPS.
Încă de la declanșarea crizei, profesioniștii din USV au
decis elaborarea și trimiterea către Ministerul Educației
și Cercetării a 3 propuneri de proiect pentru finanțare,
cu aplicabilitate practică imediată: primul, pentru
achiziționarea unei a doua linii de testare pe care să putem
instrui personalul și să putem extinde cercetările cu privire la
structura virusului și eventuale mutații din această zonă; al
doilea, pentru realizarea mai multor prototipuri de ventilator
low-cost care să poate fi analizate și omologate înainte de o
producție în serie; al treilea, despre utilizarea IT și a realității
augmentate în zona de urgență medicală.
Studenții USV s-au implicat în această situație de criză
prin activități de voluntariat, coordonate de asociațiile
studențești: confecționarea de viziere care au fost livrate
Poliției Locale; campanie de ajutor pentru alți studenți în
situații critice (de ex., o studentă USV a cărei casă a ars zilele trecute); organizarea unei licitații caritabile, în vederea
strângerii de fonduri pentru Spitalul Județean Suceava (de
către Clubul Sportiv Universitatea Suceava).
Pe lângă implicarea în zona de urgență medicală, USV
(prin Laboratorul de Incubare a Afacerilor, INCUBAF) a decis,
de curând, să ofere consultații gratuite antreprenorilor
locali, axate pe gestiunea situației de criză generată de pandemia COVID-19. Acțiunea are loc în colaborare cu Camera
de Comerț și Industrie Suceava și experți din industrie.
Apreciem că suma faptelor prezentate mai sus repre-
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zintă un model asupra felului cum o universitate își arată
potențialul, voința, eficiența profesională și atașamentul pentru oamenii în mijlocul cărora ființează, respectiv, comunitatea unui municipiu, dar și a unui județ, cumplit încercate
în această perioadă. Lecția dură, care pune în discuție toate
practicile noastre, modul nostru de a percepe viața, acțiunile
noastre, primită în această perioadă, este că în fața unei
crize de asemenea natură, este important cum acționăm
local; să înțelegem că regulile și protocoalele naționale /
internaționale s-ar putea să nu se potrivească contextului
local; că trebuie să construim din temelii un cadru mai sigur și mai bine pregătit; că trebuie să fim uniți și să avem
soluții la îndemână pentru orice provocare; că trebuie să
lucrăm împreună, pentru a putea fi eficienți, pe de o parte cercetătorii (prin publicații, prin invenții / soluții / tehnici
menite să îmbunătățească / salveze viața omului), pe de altă
parte studenții (prin internship-uri, practică de specialitate,
care să îi pregătească pentru a face față unor situații reale),
dar și companiile prin expunerea problemelor, a nevoilor
reale, prin cofinanțarea unor propuneri de proiecte de cercetare. Ar fi un moment potrivit să conștientizăm din această experiență, că de investițiile masive în cercetare și în
inovare depinde însăși existența noastră, înainte de vremelnicia de a fi cei mai buni sau de efemeritatea de a conduce
mii de destine, fără simț de răspundere sau largă viziune. Să
nu uităm totodată că avem șansa și binecuvântarea de a ne
desfășura traiul într-un spațiu bucovinean, atât de încărcat și
încercat de istorie, cu oameni vrednici care după fiecare încercare au devenit mai puternici și mai motivați.
Această implicare activă a universității sucevene în
susținerea comunității a fost evidențiată și înainte de criza
actuală de experții Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) care oferă Universitatea din Suceava
drept exemplu între universitățile românești de „instituție ancoră pentru o regiune, jucând un rol cheie în comunitate și
în ecosistemul înconjurător, fiind clar angajată să dezvolte o
agendă antreprenorială”, conform Raportului OECD „Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in
Romania” publicat în 2019. Totodată, reprezentanții industriei
IT au premiat Suceava, pentru al doilea an consecutiv, ca fiind orașul cu cea mai mare ascensiune pentru industria IT din
estul României (după Iași), evidențiind contribuția esențială a
universității în acest proces.
Universitatea din Suceava a demonstrat că nu este doar
o instituție de învățământ superior și cercetare bine situată în topuri, cu multe invenții și brevete, ci reprezintă însăși
însuflețirea acestui loc, prin freamătul continuu, prin vioiciune, prin entuziasm, prin inovație, prin deschiderea față de oamenii locului, prin manifestările care adună laolaltă oameni
de valoare din toate colțurile țării și lumii. Ca o cetate de
apărare, în timp de restriște, universitatea a ales să rămână în
slujba societății, căutând să întărească puntea dintre oameni
și instituțiile implicate direct în gestionarea situației și în lupta
împotriva acestei boli, dar și a altor vicisitudini ce pândesc
vulnerabilitatea noastră.
Lector dr. Francisca Chiriloaei
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
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iar în fizica atomică și nucleară în special, deoarece fenomenele de la acest nivel pot fi modelate și ilustrate intuitiv. În
plus, conținutul de e‑Learning odată dezvoltat poate fi utilizat cu ușurință în programe de formare viitoare, chiar dacă
au un număr mic de participanți. Implementarea Sistemului de management al învățării (LMS) și dezvoltarea cursurilor pilot cu o componentă interactivă crescută, necesare
activităților de instruire derulate de CPSDN, precum și ilustrarea posibilităților de prezentare digitală a cunoștințelor
științifice, permit o dezvoltare viitoare de calitate a programelor de instruire oferite de CPSDN, atât la sala de curs, cât
și online.
Pornind de la aceste acumulări de competențe, CPSDN
a participat în ultimii ani, singur sau în colaborare cu alte
departamente din IFIN-HH, la diverse proiecte naționale și
europene care au permis prezentarea progreselor realizate și dezvoltarea de competențe noi atât în cazul cursurilor
clasice (proiectele EMERSYS, POSDRU IMentELI, POSDRU
SHIVA, ERASMUS+ IT-ELLI), dar și în dezvoltările inovative
de e‑Learning (ANNETTE). Astfel, în cadrul proiectului european finanțat prin programul Horizon 2020 “Advanced Networking for Nuclear Education and Training and Transfer
of Expertise (ANNETTE)”, IFIN-HH a dezvoltat atât un curs
desfășurat în sistem e‑Learning: “Principles of Radiation Protection. International Framework. Regulatory Control”, dar
și unul în sistem clasic la sala de curs ”Radon and its Radiological Impact”. Primul curs și-a propus să ofere cunoștințe
avansate despre principiile fundamentale de protecție împotriva radiațiilor, aplicate situațiilor de expunere planificate,
de urgență și existente. Conținutul cursului oferă o înțelegere
teoretică și practică a cadrului legal european și internațional
de radioprotecție, conceptelor de control de reglementare,
pentru a se putea atinge un standard adecvat de protecție
împotriva radiațiilor ionizante. Al doilea curs a abordat o
temă de actualitate, având ca scop oferirea cunoștințelor
avansate despre originea radonului și răspândirea acestuia
în mediu, în ceea ce privește impactul radiologic, și dezvoltarea abilităților necesare pentru efectuarea măsurătorilor
concentrațiilor de radon și a descendenților săi. Conținutul
cursului a oferit o înțelegere teoretică și practică a cerințelor
de reglementare în situațiile de expunere existente care implică expunerea la radon. Ambele cursuri au fost foarte bine
apreciate de participanți și de coordonatorii proiectului.
Implementarea unui sistem modern de formare și diseminare este o activitate complexă, care presupune existența
unor importante resurse materiale, umane și financiare,
precum și a competențelor necesare pentru dezvoltarea
conținuturilor electronice interactive. Prin implementarea
unei platforme de formare și diseminare, dublată de o componentă de e‑Learning funcțională, CPSDN a făcut pași
importanți în alinierea la standardele actuale de prezentare,
reprezentare și distribuire a informațiilor.
Gabriel Stănescu
Șef CPSDN
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Cronicile de la Măgurele: Amintiri de dinainte de 1 Septembrie 1949 (II)

Aurora Ștefu – absolventă a Institutului Oteteleșanu
Veneam destul de des la Măgurele.
Eram fascinat de istoricul Institutului de
Fizică Atomică (IFA), de ceea ce au fost
cândva vechile clădiri, în special Castelul, inclusiv lacul inspirator, se pare, al
”poetului nepereche”. Clădirile au găzduit mai mult de cinci decenii Institutul Oteteleșanu, celebra Școală de fete,
pregătite pentru a deveni ”cu bune
nume de familie, fără pretenții sau lux”,
așadar gospodine, soții și mame de
bune condiții morale. Institutul, condus
de Ioan Slavici, directorul de studii și de
soția scriitorului, directoarea propriu-zisă, a devenit o variantă concurențială
la Școlile normale ale vremii. Fascinația
mea era dublată și de faptul că sora
bunicii mele materne, Aurora Ștefu
(n.1888 – d.1960), fusese elevă a prestigiosului Institut. Am câteva mărturisiri ale dumneaei, în special, respectul
pentru domnul director Slavici, care îndemna elevele ca pe timpul vacanțelor
să-i scrie despre cum își petrec timpul,
în raport cu cele învățate la școală. La
fiecare scrisoare scrisă săptămânal, directorul răspundea prin scrisori în care
opinà asupra celor mărturisite și sfătuia
cum să se implice în muncile casnice
sau agricole. Fiind în relații de strânsă
legătură cu tatăl Aurorei, Nicolae Ștefu,
primul învățător la cea dintâi școală
confesională ortodoxă din comuna Șiria, Ioan Slavici avea o mai mare
aplecare asupra elevei sale, care se îndeletnicea în special cu muzica și arta
plastică. Am avut prilejul să răsfoiesc
cele 10 - 12 scrisori semnate de celebrul
director, scrisori care s-au pierdut, din
nefericire, imediat după moartea Aurorei Ștefu (fapt petrecut în București la
Spitalul Fundeni, în urma unei operații).
Locuia în acei ani ai studenției mele pe
str. Austrului, iar eu și sora mea – studentă la medicină – și care o îngrijise
la spital, locuiam vis-à-vis de locuința
ei. În scrisorile amintite figurau îndemnuri încurajatoare, laude chiar, precum
și sfaturi utile ce urmau a fi aplicate.
Îmi amintesc tactul psiho-pedagogic,
încurajările domnului director Slavici ce
străbăteau conținutul acelor scrisori.

Aurora Ștefu (1888 – 1960),
absolventă a Institutului Oteteleșanu
Deși nu dețin datele exacte ale parcursului școlar al surorii bunicii mele,
apreciez că, intrând în Institut după
împlinirea vârstei de 12 ani – regulă de
admitere, acest fapt se petrecea în anul
1900 sau 1901, iar absolvirea având loc,
cu aceeași aproximare, în anul 1905 sau
1906. Bucurându-se de o specială apreciere referitoare la nivelul pregătirii, în
special la disciplinele muzică și desen/
pictură, este reținută după încheierea
studiilor ca pedagog în aria disciplinelor în care își dovedise aptitudinile.
Rămâne în Institut până în anul 1908,
efectuând și o excursie cu școala la
Mangalia, de unde, după schițele luate
în port, realizează un tablou interesant,
aflat în posesia noastră și pe care îl reproducem în articolul de față. Nu lipsit
de interes al artei de șevalet este și un
strălucit portret, intitulat ”Țigăncușa”,
care trădează cunoștințele Aurorii Ștefu
dobândite la cursurile Școlii de bele–
arte pe care le urmase. În anul 1906
participă la Expoziția Generală Română
prilejuită de sărbătorirea a 40 de ani de
domnie a Regelui Carol I, care a avut
loc în București în Parcul Carol din Dealul Filaret. În fotografia Grupului românilor arădeni și macedoneni (aromânii

Aurora Ștefu – voluntară a Crucii Roșii
Române (București, 1944)

Aurora Ștefu: Țigăncușa /ulei pe pânză,
25x15cm, semnat dr. jos/

Aurora Ștefu: Portul Mangalia (1908)
/ulei pe carton pânzat, 20x25cm,
semnat dr.jos/
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OBITUARIA
Ioana Bally (1933 – 2020)
Dr. chim. Ioana Bally va rămâne în amintirea celor care au cunoscut-o drept o adevărată “doamnă de IFA”. Pentru că numărul de
faţă reînvie voci din trecut prin gândurile lor rămase ca mărturii scrise, redăm în rândurile de mai jos textul care ascunde sub literele
sale experienţa trăită la Măgurele, scrise pentru Broşura Omagială dedicată împlinirii a “50 de Ani de Chimie Nucleară la Măgurele”
(iulie 2001).

Laboratorul de Compuşi Organici Marcaţi
Încă de la înfiinţarea sa, Institutul de Fizică al Academiei,
devenit apoi Institutul de Fizică Atomică IFA a avut un program tematic ce includea probleme de chimie corelate direct cu evoluţia fizicii.
Creatorii acestui Institut şi conducătorii lui de la primii
paşi până la deplina recunoaştere internaţională, Academicienii Horia Hulubei, Şerban Ţiţeica, Florin Ciorăscu erau
buni cunoscători ai zonei interdisciplinare fizică – chimie.
Anii petrecuţi în perioada interbelică la Paris i-au dat prilejul
Profesorului Horia Hulubei nu numai să se afirme pe plan internaţional prin contribuţiile sale remarcabile la dezvoltarea
spectroscopiei de raze X, dar şi să participe la viaţa ştiinţifică
efervescentă a laboratoarelor vremii în care se puneau bazele fizicii nucleare şi a metodelor şi tehnicilor nucleare, conturând astfel şi noile zone deschise cercetărilor interdisciplinare.
Bogata sa experienţă ştiinţifică a avut un rol hotărâtor în dezvoltarea chimiei în Institutul de Fizică de la Măgurele.
Sub aceste auspicii favorabile, un grup de absolvenţi ai
Facultăţii de Chimie din Universitatea Bucureşti, selectaţi pe
baza rezultatelor obţinute în timpul studiilor din promoţia
1957 am intrat în IFA în toamna aceluiaşi an. Viitorii cercetători absolvenţi ai secţiilor Chimie Organică şi Chimie Fizică
am fost încadraţi în colectivul Profesorului Doctor Dumitru
Ştefănescu în laboratorul căruia ne-am familiarizat cu activitatea experimentală într-un laborator de cercetare.
La scurt timp, conducerea institutului a reunit, pe criterii
de specializare şi preocupări profesionale, grupul nostru cu
alte promoţii succesive de chimişti şi cu absolvenţi ai cursurilor de specializare în tehnica nucleară organizate de Catedra
de Structura Materiei a Facultăţii de Fizică din Universitatea
Bucureşti, în colaborare cu IFA. S-a constituit astfel “Colectivul de Compuşi Organici Marcaţi” din IFA. Pentru coordonarea activităţii în acest domeniu a fost desemnat Doctor
Alexandru T. Balaban, actualul membru al Academiei Române, dar care pe atunci era numai un proaspăt Doctor în
Chimie cu o teză condusă de Academicianul Profesor
C.D. Neniţescu, şi care acumulase o temeinică experienţă în
munca de cercetare în laboratorul condus de personalitatea
ştiinţifică deosebită ce i-a condus paşii la doctorat.
În atmosfera de emulaţie şi creativitate impulsionate de
directorii institutului, personalităţile de excepţie care au fost
Academicienii Profesori Horia Hulubei, Şerban Ţiţeica şi Florin Ciorăscu, noi, chimiştii, ne-am străduit şi cred că am reuşit
ca, într-un interval relativ scurt de timp, să ne demonstrăm

utilitatea – în prima etapă – la dezvoltarea cercetărilor de fizică prin realizarea de materiale folosite în tehnicile nucleare.
Studiul proprietăţilor unor substanţe organice din clasa diariloxazolilor şi corelarea caracteristicilor structurale cu
proprietăţile scintilatoare ale acestor compuşi ne-a condus la
elaborarea de metode originale de sinteză ce au fost publicate în reviste de circulaţie internaţională. Totodată, scintilatorii lichizi şi plastici preparaţi de noi au satisfăcut cererile de
scintilatori primite de la unităţile din ţară sau laboratoarele
IFA. În acelaşi timp ne-am căutat propriul domeniu de cercetare care, păstrând legăturile cu problematica fundamentală
a chimiei organice, să rezoneze cu orientarea tematică de
ansamblu a institutului. Aceasta însemna promovarea cercetărilor în domeniul chimiei compuşilor marcaţi – stimulatori
la rândul lor în utilizarea şi extinderea tehnicilor nucleare.
Astfel formulate, obiectivele laboratorului impuneau fiecărui
cercetător menţinerea în actualitate a cunoştinţelor în domeniul chimiei organice atât teoretice, cât şi de sinteză, cunoaşterea la zi a literaturii de specialitate în domeniul chimiei
compuşilor marcaţi. În acest mod era asigurată o informare
ştiinţifică mereu actualizată care să permită dialogul creativ
interdisciplinar.
Progresele noastre în cercetare au fost orientate în principal către studierea unor mecanisme de reacţie prin schimb
izotopic hidrogen – deuteriu, marcarea specifică prin sinteză
organică cu izotopul radioactiv de viaţă lungă carbon-14, de
structuri organice din cele mai diferite clase de compuşi, şi
către marcarea cu tritiu în poziţii labile şi stabile de compuşi
cu activitate biologică prin schimb izotopic sau prin sinteză
chimică. În legătură cu proprietăţile nucleare ale borului-10
prezent în proporţie de 18.83% în borul natural, şi anume
marea sa secţiune de captură pentru neutronii termici şi posibilitatea de utilizare a compuşilor organo borici îmbogăţiţi
în izotopul B-10 în terapia cancerului, s-a abordat problema
sintezei de noi compuşi organici ai borului. Rezultatele obţinute au depăşit interesul strict preparativ prin sintetizarea
de cicluri organo borice noi, de interes teoretic şi practic în
chimia heterociclilor.
Cercetările asupra radicalilor liberi şi a factorilor ce influenţează stabilitatea lor au fost publicate şi prezentate la diferite manifestări ştiinţifice, o parte din aceste lucrări făcând şi
obiectul unor teze de doctorat. Astfel a luat naştere nucleul
de bază care mai târziu a constituit grupul de cercetare binecunoscut prin realizările sale. În legătură directă cu aceste
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activităţi, compuşii marcaţi rezultaţi din cercetările noastre au
fost utilizaţi ca trasori radioactivi pentru elucidarea unor procese complexe de către institute de cercetare din domeniul
biomedical, din cel al agriculturii sau de către unităţi industriale. Colaborarea cu utilizatorii trasorilor radioactivi a însemnat pentru noi chimiştii o activitate complexă ce presupunea
conjugarea mai multor tehnici şi metode de lucru specifice
unor alte discipline ştiinţifice ca: radiochimie, biologie, fizică
nucleară, medicină, farmacie; ţinând pasul cu dezvoltarea
acestor cercetări, ne-am îmbogăţit noi înşine orizontul interdisciplinar.
Cu toate acestea, criteriul principal de apreciere a rezultatelor, acceptat în acea vreme pe Platforma Măgurele, era
acela de comunicare a lucrărilor la o manifestare ştiinţifică de
profil şi publicarea într-o revistă ştiinţifică de preferinţă de circuit internaţional. Această măsură ne-a ajutat să ne apreciem
lucrările personale după criterii care să ne faciliteze acceptarea noastră în comunitatea ştiinţifică internaţională.
Într-o prezentare a Laboratorului de Compuşi Organici
Marcaţi nu putem să nu evocăm personalitatea celei ce a
fost Doctor Inginer Constanţa Măntescu, iniţiatoarea la noi a
chimiei tritiului de recul şi a metodelor de marcare cu tritiu
a compuşilor organici, ca şi a marcării cu iod şi cu izotopi de
viaţă scurtă folosiţi în cercetarea biomecanismelor endocrine. Lucrările sale cunoscute nu numai în ţară, ci şi peste hotare, constituie şi acum un îndreptar şi o sursă de inspiraţie
pentru cei ce lucrează în domeniu.
O altă pierdere la fel de dureroasă pentru noi a fost plecarea prematură în plină activitate a celei ce a fost Doctor
Eugenia Gârd, ale cărei lucrări privind mecanismele de reacţie studiate prin schimb izotopic hidrogen – deuteriu reprezintă o semnificativă contribuţie la identificarea efectelor
izotopice în compuşi organici.
Apreciind contribuţia grupului nostru de chimişti la evoluţia cercetărilor fundamentale, a celor aplicative şi a producţiei şi serviciilor în IFA ar trebui poate subliniată contribuţia
unor personalităţi ce au impus rezultatele cercetărilor noastre de chimie pe plan naţional şi internaţional şi care acum
sunt profesori universitari cu rezultate notorii în activitatea
ştiinţifică, cadre superioare de cercetare în centre cu renume
internaţional sau membri ai Academiei Române şi ai unor
Academii sau Societăţi Ştiinţifice de prestigiu din lume. Ei
şi-au câştigat o binemeritată recunoaştere profesională, aşa
încât nu cred că este locul aici şi acum de a insista asupra
contribuţiilor lor individuale. Ceea ce trebuie evidenţiat însă
este spiritul de competitivitate creatoare ce a animat încă de
la începuturile ei activitatea noastră în laboratorul din care
am făcut parte, marcându-ne pe tot parcursul carierei noastre, chiar şi atunci când a trebuit să facem faţă vicisitudinilor
organizatorice.
În anul 1977, o dată cu desfiinţarea IFA, a fost desfiinţat
şi laboratorul nostru, iar cercetătorii săi au fost răspândiţi la
noile institute ce au apărut pe Platforma Măgurele, sau au
părăsit institutul. La scurt timp, o dată cu inaugurarea „Compartimentului de Cercetare şi Producţie Radiochimică CPR”,
un „adevărat palat” al activităţilor nucleare în comparaţie cu
modestele noastre laboratoare în care lucrasem până atunci,
o parte dintre noi ne-am continuat activitatea în acest cen-

tru. Dar, ca şi în alte domenii de activitate din institut, s-au
schimbat şi mentalităţile şi priorităţile, iar cerinţele de performanţă şi ele s-au adaptat corespunzător. În noile condiţii
de lucru, cercetătorii noştri şi-au adus din plin contribuţia la
cercetările aplicative, la asimilarea de noi produse radioactive şi radiofarmaceutice, ca şi la atingerea altor obiective ce
constituiau priorităţi în CPR. În acelaşi timp, ei au continuat să
publice lucrări în reviste ştiinţifice de prestigiu, demonstrând
prin acestea că îşi menţin opţiunea făcută în anii anteriori de
activitate în IFA, aceea că valoarea reală a lucrărilor noastre
este dată până la urmă de acceptarea lor de către Comunitatea Ştiinţifică.
În încheiere, îngăduiţi-mi să mulţumesc colegilor prin al
căror efort a fost posibilă această evocare a drumului parcurs
de chimie în IFA şi nădăjduiesc că cei ce ne urmează vor milita în continuare pentru o prezenţă activă în comunitatea
ştiinţifică internaţională şi că, împreună, ne vom bucura de
progresele chimiştilor de pe Platforma Măgurele.
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Lista membrilor Laboratorului de Compuşi Organici Marcaţi:
• Şef de Laborator, Doctor Inginer Balaban Alexandru
• Arsene Alexandru
• Dr. Bally Ioana – doctorat 1*
• Dr. Barabaş Andrei – doctorat 2*
• Băcescu Roman Maria
• Dr. Bratu Cristina
• Cătrună – Popescu Cornelia
• Ciornei Elisabeta
• Cristu Doina
• Dr. Fărcaşiu Dan Alexandru – doctorat 6*
• Dr. Frangopol Maria – doctorat 5*
• Dr. Frangopol Petre – doctorat 4*
• Dr. Gârd Eugenia – doctorat 7*
• Genunche Ana
• Horja Isfan Elena
• Dr. Iga Dumitru
• Dr. Istrăţoiu Rodica
• Dr. ing. Măntescu Constanţa – doctorat 3*
• Dr. ing. Mihăilă Vasile
• Miu Valentina
• Dr. Negoiţă Vasile Nicolae – doctorat 8*
• Dr. Nicolau Claude
• Paraschiv Maria
• Renţia Constantin
• Stănoiu Ileana
• Dr. ing. Susan Alexandru
• Dr. ing. Tănase Constantin
• Dr. Uncuţa Cornelia
• Dr. Vasilescu Alice
• Zărnescu Nicolae
*doctor 1-8: Lucrări de doctorat susţinute în perioada
existenţei Laboratorului
A consemnat în 2001, la Aniversarea împlinirii a 50 de ani
de chimie nucleară la Măgurele,
Dr. chim. Ioana Bally

Dr. chim. Ioana Bally (1933 – 2020)
Ioana Bally a fost cea mai apropiată colaboratoare a mea
de la Laboratorul de Compuşi Organici Marcaţi din IFA. A
participat la majoritatea proiectelor de cercetare care s-au
desfăşurat în anii de existenţă ai acestui laborator, iar numele
ei figurează printre primii autori ai publicaţiilor rezultate din
aceste cercetări.
Cred că este necesar să fac câteva precizări personale.
După absolvirea Facultăţiii de Chimie Industrială din Institutul Politehnic Bucureşti, am obţinut prin concurs în 1953 o
bursă doctorală (“aspirantură”) la Catedra de Chimie Organică condusă de Acad. Prof. Costin D. Neniţescu. În 1956, la
Catedra de Fizică Nucleară a Universităţii Bucureşti, condusă
de Acad. Horia Hulubei, s-au organizat cursuri de specializare
pentru câteva sute de absolvenţi selectaţi de la Politehnică
şi Universitate în vederea înfiinţării Institutului de Fizică Atomică de la Măgurele, care urma să aibă un reactor nuclear
şi un ciclotron. Din anul 1966 şi până în 2001 am fost cadru
didactic la Politehnica bucureşteană, iar între 1956 şi 1974 am
fost şi cercetător la IFA.
Pe lângă proiectele de cercetare şi de tehnologie aplicativă folosind izotopi radioactivi sau stabili, aveam în vedere
şi compuşi organici utili altor laboratoare din IFA. O primă
ocazie a fost oferită de dr. Adrian Valeriu şi dr. Iancu Pascaru, cei care au construit un spectrometru pentru Rezonanţă
Electronică de Spin (RES), pentru etalonarea căruia aveau nevoie de un compus organic: radicalul liber stabil difenil-picril-hidrazil (DPPH), cunoscut de la începutul secolulului XX.
Era prohibitiv de scump să fie procurat din import. După ce
l-am sintetizat, mi-am propus să explic stabilitatea acestui
compus. Am preparat o serie de noi radicali variind stabilizarea prin efecte sterice şi electronice (împreună cu Ioana Bally,

Petre Frangopol, Maria Frangopol şi Nicolae Negoiţă). Concluzia a fost că este importantă stabilizarea prin conjugare cu
grupa acceptoare de electroni şi alta donoare de electroni
(efect capto-dativ al radicalilor aminil stabili): radicalul difenilciano-hidrazil este la fel de stabil ca şi DPPH.
Împreună cu Ioana Bally, am publicat un referat de ansamblu privind nucleotidele marcate izotopic, într-un capitol
al Monografiei Elsevier privind izotopii în ştiinţele biomedicale.
O altă clasă de compuşi organici interesanţi pentru IFA,
datorită secţiunii eficace ridicate de captură neutronică, au
fost noii compuşi chelatici ai borului, sintetizaţi împreună
cu Ioana Bally. Ei reprezentau substanţe cu cicluri chelatice
de dioxaboroli având momente de dipol enorme (peste 10
unităţi Debye) datorită sarcinilor electronice la extremităţile
moleculelor.
Câţiva cercetători din Laboratorul IFA de Compuşi Organici Marcaţi au fost invitaţi de colegii lor din Republica Democrată Germană la o vizită de 10 zile la Leipzig, Dresden şi în
Berlinul de Est. Fotografia anexată a fost făcută de Dan Fărcaşiu la Leipzig, în 1965. În anul următor, la invitaţia colegilor
din Centrul de Fizică Nucleară de la Saclay, am participat cu o
grupă similară (în locul soţiei mele, Cornelia Balaban şi al Cristinei Bratu a fost Eugenia Gârd) la un simpozion organizat de
Euratom la Bruxelles, urmat de o vizită la Saclay la Laboratorul
de Molecule Marcate, condus de profesorul Louis Pichat.
După pensionare şi durerea de a-şi pierde soţul (Dorel
Bally, care lucrase la IFA, conducând Departamentul Reactorului Nuclear), Ioana Bally şi-a împărţit viaţa între Bucureşti şi
Paris, unde s-a stabilit fiica sa, Ruxandra, cu familia ei.



Leipzig – 1965: De la stânga la dreapta: Constanţa Măntescu, Ioana Bally, Cornelia Balaban, Cristina Bratu, Maria Frangopol;
pe rândul din spate: A.T. Balaban
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La capăt de drum
Am făcut parte din prima serie de tineri chimişti/ingineri
chimişti care au fost angajaţi prin concurs în primăvara – vara
anului 1990 (probă scrisă, orală, interviu, o lună de practică
prin institut). Ulterior, am aflat că “aşa se angajau tinerii pe
vremuri”. Am terminat Institutul Politehnic din Bucureşti,
Facultatea de Tehnologie Chimică, Secţia Tehnologie Chimică
Organică şi l-am avut ca îndrumător de lucrare de diplomă pe
Acad. Prof. A.T. Balaban. Colaborarea cu dânsul şi cu Dr. ing.
Ursula Bologa mi-au orientat alegerea finală, în primăvara
anului 1990, către IFA. După angajare, am efectuat o practică
de 3 luni în colectivul Dr. ing. Maria Sabo, lucrând în principal
şi îmbunătăţind tehnologia de obţinere a dioxidului de telur
din telur pulbere, ajungând la un randament de peste 98%.
Acesta era folosit mai apoi la obţinerea la Reactorul Nuclear
VVR-S de la IFIN a Iodului-131, unul dintre cei mai utilizaţi
izotopi radioactivi în aplicaţiile tehnicilor nucleare din România.
Procedeul a fost declanşat datorită situaţiei grele privind
importurile şi lipsei dioxidului de telur comercial. Am prelucrat
nu numai telur metalic, pulbere de diferite granulaţii, ci chiar
şi barele de metal după ce le aduceam la stadiul de pulbere.
Metoda a fost aplicată cu succes până la reglementarea
importurilor în anii ’90. Eu însă am intrat în Colectivul de
Compuşi Organici Marcaţi cu Carbon-14, după revenirea din
Franţa, în toamna anului 1990, a Dr. chim Ioana Bally. Au urmat
doi ani de colaborare intensă, timp în care a trebuit să preiau
întreaga activitate a acestui laborator după pensionarea chim.
Elisabeta Ciornei şi a Dr. chim. Ioana Bally (decembrie 1992).
În scurta perioadă în care am beneficiat de prezenţa lor,
pregătirea mea iniţiată de Acad. Prof. A.T. Balaban şi Dr. ing.
Ursula Bologa a fost dusă la “Nivelul următor”; deveneam
“copil de IFA”, şi am rămas fidelă acelor idealuri transmise mie

de membrii Laboratorului de Compuşi Organici Marcaţi, după
30 de ani. Între timp, pe mulţi dintre ei i-am cunoscut, i-am
apreciat; despre alţii, am auzit din povestiri; toate începeau,
într-un anumit fel spuse, încât mă gândeam adesea la vorbele
“Să nu uiti, Darie!”… şi nu am uitat! Dar dintre toţi membrii
acestui colectiv, cel mai mult am fost legată într-o colaborare,
prietenie şi viaţă dusă în “Familia IFA” de Acad. Prof. A.T. Balaban
şi de Dr. chim. Ioana Bally. Ei mi-au ţinut “Lecţiile Introductive
IFA”, alături de ei am învăţat meserie, am scris lucrări, mi-am
făcut cele două teze de doctorat. Membrii acestui colectiv
mi-au dat un scop în viaţă şi mi-au orientat, aş putea spune
obsesiv, preocupările pentru aplicaţiile carbonului-14, de la
scala surselor de activităţi foarte înalte ale sintonilor primari,
până la preocupările pentru determinarea carbonului-14 în
concentraţii de ordinul femtogramelor, determinabil prin
metoda AMS. Le mulţumesc şi le voi fi veşnic recunoscătoare
atât lor, cât şi “Generaţiei de Aur IFA” ce m-a crescut, pe mine
“copil adoptat” – căci nu aveam pe nimeni în institut atunci
când am venit la Măgurele. Acum îi am pe ei, ce au sădit în
mine, şi multe, multe amintiri…
Închei cu o mică adăugire: despre Măgurele, despre
şcoala de la Măgurele ştiam de pe la vreo 2-3 ani de la o
mătuşă de-a mea din partea mamei. Povestirile ei din fiecare
vară când mergeam la bunici au dat o savoare deosebită
acelor vremuri, mi-au marcat decizia de a veni şi de a rămâne
aici, şi au declanşat tot acel efort făcut din 2005, iată 15 ani se
vor împlini în această toamnă, de a lupta pentru restaurarea,
reabilitarea şi punerea în valoare a Ansamblului fostului
conac Oteteleşanu, nucleul de învăţământ, ştiinţă, cercetare
de mai bine de 125 de ani de la Măgurele.
Dr. ing. Corina Anca Simion


Pentru toţi cei care au cunoscut-o, Ioana Bally va rămâne
ca o figură generoasă, frumoasă şi luminoasă.
Acad. Alexandru T. Balaban
Bibliografie selectivă:
• 1. A.T. Balaban, P.T. Frangopol, M. Marculescu and I. Bally, Tetrahedron, 1961, 13, 258-267: Factors affecting stability and equilibria
of free radicals. I. Steric factors in hydrazyls.
• 2. A.T. Balaban, M. Marculescu, I. Pascaru, M. Rotaru, A. Valeriu and
M. Weiner, Z. Phys. Chem. (Leipzig), 1962, 219, 285-294: ESR hyperfine structure in hydrazyl free radicals (Factors affecting stability
and equilibria of free radicals. II)
• 3. A.T. Balaban, I. Bally, R.J. Bishop, C.N. Rentea and L.E. Sutton,
J. Chem. Soc. 1964, 2382-2387: Novel spiroborates and a dipole
moment study of 1,3,2-dioxabora-azulene-2-spiro-2’-(1’,3’,2’-benzodioxaborole).(Heterocyclic organoboron compounds. II.).
• 4. A.T. Balaban, A. Arsene, I. Bally, A. Barabas, M. Paraschiv and E.
Romas, Tetrahedron Lett., 1964, 3917-3923: 1,3,2-Dioxaborinium
(boroxaropyrylium) salts and their decomposition to bis-1,3-diketonatoboronium salts.
• 5. I. Bally, A. Arsene, M. Bacescu-Roman and A.T. Balaban, Tetrahedron Letters, 1965, 3929-3931: Reaction of beta-ketoenols with
diphenylborinic esters.
• 6. I. Bally, A. Arsene, M. Paraschiv, E. Romas and A.T. Balaban, Rev.
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Roum. Chim., 1966, 11, 1409-1418: Heterocyclic organoboron
compounds. VI. New boron-oxygen chelate compounds with
equivalent oxygens.
7. A. Arsene, A.T. Balaban, I. Bally, A. Barabas, M. Paraschiv and C.N.
Rentea, Spectrochimica Acta, 1967, 23A, 1373-1383: Electronic absorption spectra of spiroborates and of 1,3,2-dioxaborinium salts.
8. A. Trestianu, H. Niculescu-Majewska, I. Bally, A. Barabas and
A.T. Balaban, Tetrahedron, 1968, 24, 2499-2504: Proton magnetic
resonance spectra of chelated boronium and beryllium bis-(1,3diketonates).
9. I. Bally, A. Arsene, M. Roman, M. Paraschiv, E. Romas and A.T.
Balaban, Rev. Roum. Chim., 1968, 13, 1225-1233: Heterocyclic organoboron compounds. VIII. Chelate compounds formed by alkyl-substituted benzodioxaboroles or by diphenylborinic esters
with tropolone or 1,3-diketones.
10. I. Bally, A. Arsene, A.T. Balaban and G.V. Boyd, Rev. Roum. Chim.,
1968, 13, 1391-1393: Heterocyclic organoboron compounds. IX.
Chelates of 2-aminotropone with 1,3,2-benzodioxaboroles or diphenylborinic esters.
11. I. Bally, E. Ciornei and A.T. Balaban, Rev. Roum. Chim., 1968, 13,
1507-1510: Heterocyclic organoboron compounds. X. Chelate
compounds of (p-anisyl)-phenyl-boronic acid with 1,3-diketones.
12. I. Bally and A.T. Balaban, Studii si cercetari chim., Acad. R. S. Roumania, 1969, 17, 431-462: Unsaturated heterocyclic organoboron
compounds with boron-oxygen bonds (in Romanian).
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Noutăţi din activitatea CdF
30 Aniversar este întâmpinat de împlinirea tuturor planurilor mai importante ale colectivului revistei, prezentate pe
larg în numerele CdF 82 – 86. Practic am intrat într-o nouă
etapă în care principalele obiective ar fi lărgirea ariei şi mărirea numărului de autori şi de cititori şi menţinerea reţelei
de distribuţie create la nivel naţional, în rândul bibliotecilor
unor instituţii din principalele oraşe din România. Aici, cititorul fidel formatului pe hârtie, poate profita de răsfoirea ultimului număr apărut, sau a colecţiei care prin strădania CdF
/ IFIN-HH a fost tipărită în format integral. Tot prin îngrijirea
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi
Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” şi a Societăţii Române de
Fizică ce patronează acest periodic în ultimii ani, deşi tipărirea pe hârtie a fost restrânsă, membrii “Asului de Treflă de
pe malul Lacului” beneficiază şi ei de distribuirea gratuită a
revistei.
Iată care este reţeaua la nivel naţional unde puteţi găsi
numerele tipărite (colecţiile complete ale revistei):
IFIN-HH Măgurele, Biblioteca Naţională de Fizică; INCDFM Măgurele, Biblioteca; Platforma Măgurele, Facultatea
de Fizică; Platforma Măgurele, IFA - Blocul Turn; Platforma
Măgurele, CPSCDN; INCDTIM Cluj; Universitatea Iaşi, Facultatea de Fizică Tehnică; Timişoara, Filiala Academiei Române;
Biblioteca Judeţeană “Ioan N. Roman” Constanţa; Biblioteca
Naţională a României.

Physics Web
Rubrică îngrijită de Mircea Morariu
De această dată domnul Mircea Morariu nu va putea din
motive obiective să ne ofere bucuria acestei rubrici.
În speranţa că prezenţa domniei sale se va face din nou
simţită la următorul număr al revistei, vă sugerăm să descoperiţi singuri printr-o călătorie înapoi în timp naşterea şi consacrarea acestei rubrici, în Arhiva electronică a revistei care se
poate accesa la adresa curieruldefizica.nipne.ro.

continuare din pag. 15 
din spațiul Macedoniei sârbești - n.n.), participanți la marele
eveniment, eleva Aurora Ștefu era prezentă, împreună cu
tatăl ei și alături de marii politicieni ai vremii: Vasile Goldiș,
Ștefan Cicio-Pop, Ioan Russu – Șirianu, dar și de oameni de
cultură precum George Coșbuc (colaborator al ”Tribunei”
din Arad), Octavian Goga (care cu acel prilej se logodise, la
6 iunie, cu Hortenzia Cosma, fiica președintelui Băncii ”Albina” din Sibiu), Ilarie Chendi, Emil Monția și distinsul învățător
Iosif Moldovan. Ca elevă la Institutul Oteteleșanu, participă
la competiția de pictură, dar nu s-a putut ridica la nivelul lui
Arthur Verona sau Octavian Șmighelschi care au fost premiaţi. În acest mare grup arădean a participat și o formație
corală a plugarilor din Șiria, dirijor Nicolae Ștefu. După încheierea festivităților marelui Jubileu, eleva Aurora Ștefu își
continuă studiile la Măgurele până spre sfârșitul anului 1908,
când revine în Ardeal, ocupând poziția de educatoare și apoi
de învățătoare la Carei, unde, în același an, se căsătorește
cu învățătorul Toma Neamțu. În 1909, în luna iunie se naște
prima fiică (Stela - Lavinia) la Dobra, Hunedoara, unde destinul familiei a adus-o tot în învățământ. Cea de-a doua fiică
(Dora) se naște în februarie 1911 la Roșcani (Țara Hațegului).
Apoi o regăsim la Oradea, iar pentru o scurtă perioadă, la
Cluj. Din motive necunoscute familiei, intervine divorțul, dar
și un nou destin împlinit în arta cântului ca membră a Corului Societății ”Carmen” din București condusă de marele
compozitor și dirijor Dumitru Georgescu Kiriac. După mai
multe solicitări, se angajează ca solistă a Corului Operei Române, profesând aici până la pensie. În timpul conflagrației
mondiale, în Bucureștiul bombardat în aprilie 1944, îi moare
cea de-a doua fiică, Dora, iar Aurora Ștefu intră voluntară ca
infirmieră la ”Crucea Roșie Română” pentru a îngriji răniții. În
anul 1960 trece la cele veșnice, la vârsta de 72 de ani. Rămâne în posteritate, un exemplu de devoțiune pentru neam și
pentru slujirea artei cântului și a celei plastice românești, o
talentată educatoare / învățătoare. Institutul Oteteleșeanu
de la Măgurele, suntem siguri, a oferit de-a lungul timpului
nenumărate astfel de exemple notabile printre absolvente.
Radu Homescu

La `nchiderea edi]iei CdF numărul 87 (iunie 2020) – numărul de faţă – are data de închidere a ediţiei la 22
mai 2020. Numărul anterior, 86 (decembrie 2019), a fost tipărit între 15 şi 16 decembrie 2019.
Numărul următor este programat pentru luna decembrie 2020.
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